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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З
ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ПРАЦІВНИКІВ НА ПОСАДУ ОПЕРАТОР НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:

- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте нам: (0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 736.

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН
ПОБУВАВ НА ТУРКІВЩИНІ

 Й окреслив непогані перспективи на майбутнє
Минулого тижня вперше за 25 років новітньої історії нашої держави Турківщину відвідав

Прем’єр-міністр України  Володимир  Гройсман. Зрозуміло, що це стало знаковою подією в
житті нашого краю. З перших осіб держави, 10 років тому, лише Віктор Ющенко, в часі прове-
дення ІV Всесвітніх Бойківських фестин, здійснив візит у наш район.

Насиченою й цікавою була програма Прем’єр-міністра. Його вертоліт приземлився на території
Західного реабілітаційного
центру, в с. Яворів, де разом
з президентом  параолімп-
ійського комітету  Валерієм
Сушкевичем, Міністром мо-
лоді та спорту Ігорем Ждано-
вим та головою Львівської
ОДА Олегом Синюткою відбу-
лася зустріч з параолімпій-
цями, які здобули третє за-
гальнокомандне місце на
Параолімпійських іграх. Во-
лодимир Борисович подяку-
вав спортсменам за те, що
своїми здобутками прослав-
ляють Україну, і пообіцяв
сприяння в розвитку параол-
імпійського спорту. Уже най-
ближчим часом спортсмени
отримають спеціальний ав-
тобус, на якому вони безпе-
решкодно і зручно їздитимуть
на тренування та реабіліта-
цію, а наразі вручив їм сучас-
ний проектор для перегляду
фільмів. Отримуючи подару-
нок, директор бази Миросла-
ва Шперик подякувала Пре-
м’єру за турботу, наголосив-
ши при цьому, що подарунок якраз згодиться їм в комплексі тренування та підготовки спортсменів. З
його допомогою, вони зможуть, переглядаючи відео, аналізувати свої досягнення та можливі недопра-
цювання, а також успіхи інших спортсменів на перспективу, які можна буде перейняти. З гордістю про
успіхи параолімпійців говорив й Ігор Жданов, а також дякував за перемоги. А вони – справді вагомі.
Валерій Сушкевич відзначив, що із 160 спортсменів, що брали участь в Олімпіаді, половина здобули
медалі. Із щирими словами вдячності  Прем’єр-міністру України виступив й один з переможців Олімп-
іади й попросив допомоги в будівництві в Україні бази з літніх видів спорту. Існуюча, що була в Криму,
зараз для них є недоступна.

Загалом Володимир Гройсман залишився задоволеним облаштуванням реабілітаційного центру і
пообіцяв, що вже найближчим часом допоможе у завершенні будівництва спортзалу та басейну, яке
зараз тут триває. Оглянувши приміщення, він  відвідав Ужоцький перевал, де разом з  головою облдер-
жадміністрації Олегом Синюткою, головою Турківської РДА  Олександром Лабецьким, головою район-
ної ради Володимиром Лозюком, депутатом Верховної Ради України Андрієм Лопушанським, депута-
том Львівської обласної ради Ігорем Комарницьким, міністрами, що прибули з ним,   поклав квіти до
символічної могили на місці першого бою Січових Стрільців та зустрівся з керівниками фірми «Онур»,
яка займається ремонтом дороги Львів-Ужгород, зокрема на ділянці від Самбора до межі Закар-
патської області.

Виконавчий комітет та депутати Явірської сільської ради щиро-
сердечно вітають із піввіковим ювілеєм, який відзначив 6 жовтня,
вмілого господарника, чуйну, щиру і добропорядну людину – Явірсь-
кого сільського голову – Дмитра Ігнатовича Гошовського – і бажа-
ють шановному ювіляру, аби його життєва нива була встелена доб-
ром, щастям, миром, успіхами і світлою радістю.
Нехай Всевишній дарує шановному ювіляру
міцне здоров’я, родинне тепло, любов рідних,
Свою ласку і опіку на многії і благії літа.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Люблячого чоловіка, дорогого зятя, рідненького батька і дідуся –
Дмитра Ігнатовича Гошовського – жителя с. Явора, з нагоди юві-
лею щиросердечно вітають дружина Стефанія, теща Ганна, син
Роман, дочка Галина, зять Тарас та маленький онук Тимофійчик.

Хай доля пошле Вам довгого віку,
Радості, щастя, достатку без ліку.
Хай люди повагу і ласку дарують,
Нехай обминають незгоди і грози,
Лиш тільки від сміху з’являються сльози.
В день ювілею
Добра та радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа,
Хай сонце повсякчас Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта.
Хай щастя буде в нашім домі,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам у ріднім домі
Затишку, любові, спокою й тепла.

Цієї падолистої золотої осінньої пори святкує свій піввіковий юв-
ілей настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Завадівка –
о. Миколай – джерельно чистої душі людина, яка вміє дати мудру
пораду, допомогти, зігріє особливою турботою та ласкавим словом.

Всечесний отче, щиро вітаємо Вас з цим життєвим святом! Сер-
дечно бажаємо міцного здоров’я Вам та Вашій родині, щастя, миру
у душі і миру на землі!

Нехай Всемилостивий Господь молитвами Пресвятої Своєї Ма-
тері і Ангела-Хоронителя береже Вас від усяких бід та супроводжує
Вас життєвою дорогою. Хай множаться гаразди у житті, хай зігріває
Вас родинний затишок і любов дітей. Повниться
радістю душа, збуваються всі Ваші задуми та мрії.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам благополуччя, щастя й сили
На многая і благая літа.
З повагою – церковний комітет і парафіяни хра-

му Різдва Пресвятої Богородиці с. Завадівка.

Турківська міська рада повідомляє, що міський водогін є незаверше-
ним будівництвом і ще не прийнятий в експлуатацію, працює в тестово-
му режимі. Не проводилася сертифікація якості води, на даний час
вода вважається технічною.

Міська рада попереджає, що вживати воду для харчування не можна.

13 жовтня 2016 року, до Дня захисника України, пройдуть такі заходи:
10.00 год. - урочисте зібрання учасників АТО та  членів їхніх сімей, яке

відбудеться у приміщенні Фонду допомоги малозабезпеченим сім’ям
та сім’ям учасників АТО , за адресою: м.Турка, вул. І.Франка, 33.

12.00 год. - урочисте зібрання та святковий концерт до Дня захисника
України – у культурно-мистецькому центрі «Україна»

(Закінчення на 2 стор.)
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3 жовтня відсвяткував свій 50-й рік народження житель с. Явора
– Михайло Миколайович Старушкевич. Дорогого і люблячого сина,
чоловіка, батька і дідуся із ювілеєм сердечно вітають мама, дружи-
на Валентина, дочка Юлія і син Микола, зять Олег і
невістка Людмила, любимі онучки Оленка, Марічка і
Катя та бажають йому ще довгих-довгих років життя в
доброму здоров’ї, радості, мирі, благополуччі і Божо-
му благословенні.

Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам і радість крилату.
Бо поки Ви є, доти – поміч, розрада,
Живіть нам, рідненький, сто років на радість.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм – 70-річччям, яке відзначала 6
жовтня, дорогу, люблячу і турботливу дружину, матусю, бабусю, сес-
тру, братову – Марію Федорівну Пелюшкевич із с. Комарники.

Бажаємо Вам, рідненька, міцного-міцного здоров’я, сповнення
усіх найзаповітніших мрій, родинних гараздів,
світлої радості в житті, миру, добра, благополуччя,
Божого благословення на многії літа!

Люба наша мамо, мила і рідненька,
Ви нам дарували і життя, і світ.
І ми Вам бажаєм, люба наша ненько,
У здоров’ї й щасті жити до ста літ.
Жити – не тужити, внуків одружити,
Долі усміхатись, правнуків діждатись.
А ще бажаєм сонця і тепла,
Щоби Мати Божа Вас багато років берегла.
З любов’ю – чоловік, діти, зять, невістки, онуки, сестри, брат, бра-

това і вся родина.

Любимого тата, дідуся, жителя с. Яворів – Павла Михайловича
Кушніра – з ювілейним днем народження щиро вітають дочка Ок-
сана, зять Сергій, онучка Аня, сини Василь та Іван.

Бажаємо Тобі міцного здоров’я, щастя, великої поваги від рідних
та людей на довгі і довгі роки життя.

В 60-т сплелися воєдино
Сум і радість, усміх і печаль.
Час летить так швидко і невпинно
І спинить його не можна вже, на жаль.
Ми Тобі бажаємо, рідненький,
Бути нам опорою в житті.
Жити з нами довго, довго
І не знати горя назавжди.
Любимий татусю, дідусю ласкавий,
Спасибі велике, що Ти нас зростив,
За хату тепленьку, за хліб на столі
Спасибі, татусю, уклін до землі.

Педагоги і працівники Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. від щирого серця
вітають з прекрасним і вагомим ювілеєм – 70-річчям, яке святкува-
ла 1 жовтня, багатолітнього працівника освітянської галузі, мудро-
го педагога, чуйного наставника, щиру і добру людину, вчителя хімії і
біології – Софію Володимирівну Солопатич – і бажають шановній
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.

Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі.
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожний день в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Сьогодні святкує свій ювілейний день народження жителька м.
Турка – Оксана Степанівна Козловська (Костьович).

Дорогу доньку, кохану дружину, люблячу і турботливу сестру, онуку,
невістку і хресну маму від щирого серця вітають мама Олена, тато
Степан, чоловік Іван, брат Микола з дружиною
Надією, похресниця Каріна, бабусі Богдана і Кате-
рина, свекруха Зеновія, свекор Михайло і вся роди-
на і бажають їй міцного здоров’я, родинного тепла,
світлої радості в житті, Божої опіки на довгій життєвій
дорозі.

Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле Тобі все, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 60-
річчям від дня народження Павла Михайловича
Кушніра і бажає шановному ювіляру неба без-
хмарного, настрою гарного, щастя без ліку і дов-
гого-довгого мирного віку.

Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть –
 І Вам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Журналістам та усім присутнім Володимир Гройсман повідомив, що уже в наступному році кошти на
ремонт доріг буде збільшено удвічі. Зрозуміло, що частина з них перепаде й для нашого району. У 2016-
му, як відомо, на   це було виділено більше мільярда гривень. Для нас актуальним є, на даний час,
капітальний ремонт дороги Бориня-Мохнате. Про виділення коштів на цю ділянку дороги просив

Прем’єр-міністра депутат
Львівської обласної ради, голова
постійної комісії з питань кому-
нального майна та приватизації
Ігор Комарницький, який в короткій
бесіді окреслив перспективи, що
відкриються для нашого району
після реконструкції цієї ділянки
дороги. Вона з’єднає траси Киїів-
Чоп та Львів-Ужгород . І тоді спорт-
смени, що їхатимуть в реабілітац-
ійний центр, та й звичні туристи чи
бізнесмени, зможуть простіше і
легше маневрувати Турківщиною.
Було порушено проблему перед
Прем’єром  й щодо будівництва
переходу з Республікою Польща,

яке заплановано уже на наступний рік. Якщо
проект вдасться зреалізувати, то це буде ще
одним і дуже вагомим засобом для розвитку
нашого краю. І тут не важливо,  буде він в Ло-
пушанці чи Боберці, адже заплановано збу-
дувати сучасну дорогу вздовж периметру кор-
дону, щоб до пункту пропуску могли безпереш-
кодно дістатися не лише жителі того чи іншо-
го напрямку Турківщини, а й навіть із Старо-
самбірщини. До речі, про це уже неодноразо-
во  на своїх зустрічах говорив  народний депу-
тат Верховної Ради України Андрій Лопу-
шанський, який також був присутнім під час
візиту Прем’єр-міністра й обговорив з ним
цілий ряд проблем нашого краю.

Мав зустріч з Прем’єром й Заслужений пра-
цівник культури України, директор  Турківського РНД, організатор і натхненних  проведення бойківсь-
ких фестин та конгресів бойків Петро Косачевич. Він запросив Володимира Гройсмана взяти участь у VІ
Всесвітніх бойківських фестинах, які відбудуться влітку 2017 року, а також попросив сприяння у збере-
женні Турківського району як адміністративно-територіальної одиниці (повіту) на зразок Польщі. Там,
як відомо, є два гірські повіти, чисельність населення яких є наполовину менша, аніж в нашому районі.
Володимир Борисович  пообіцяв  усіляке сприяння, якщо  буде ініціатива знизу. Передаючи владу на
місця, в часі проведення адміністративно-територіальної реформи, він пообіцяв чималі кошти на роз-
виток інфраструктури, використання  яких громади мають контролювати. «Кошти на розвиток регіонів
будуть, а місцева влада та громадськість мають контролювати їх використання, щоб не вкрали й щоб
підрядники якісно виконували роботу», – наголосив  очільник Кабінету Міністрів.

У рамках візиту, в.о.  начальника Львівської залізниці Іван Груник ознайомив Прем’єра з планом
реконструкції залізничної станції Сянки, де передбачено максимальну доступність для людей з особ-
ливими потребами. Після  завершення робіт, залізничним транспортом сюди можуть приїздити спорт-
смени-параолімпійці. Станція, як відомо, знаходиться за 2 км від реабілітаційного центру.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН
ПОБУВАВ НА ТУРКІВЩИНІ

 Й окреслив непогані перспективи на майбутнє

11 МЛН. ГРН. – НА БУДІВНИЦТВО
ШКОЛИ В ЛИБОХОРІ

Уже до кінця 2016 року на буді-
вництві школи в с. Либохора ма-
ють освоїти 11 млн. гривень.
Про це повідомив голова пост-
ійної комісії з питань комуналь-
ного майна та приватизації
Львівської обласної ради Ігор Ко-
марницький, який разом з голо-
вою Турківської районної ради
Володимиром Лозюком днями
побував у цьому віддаленому
селі. Хоча, по правді кажучи,
місцеві жителі, як і 10 років
тому, не вірять, що в них буде
сучасна, нова школа. За цей час
вони вже чули стільки обіцянок,
що й перелічити важко, а тому
в душу вселилася зневіра.

Оглянувши площадку, де споруд-
жуватимуть навчальний заклад,
Ігор Михайлович не приховував обу-
рення й висловив серйозні претензії щодо роботи підрядної організації, яка виграла тендер на  будів-
ництво. Наразі сюди завезено лише декілька машин гравію та піску й облаштовано місток, а місцеві
жителі довкола площадки закопали дерев’яні стовпчики для огорожі. «Якщо й надалі  тут буде такий
млявий темп робіт, то я буду ставити питання про перебування на посаді керівника підрядної органі-
зації або й взагалі про заміну підрядника.  З великими проблемами нам вдалося вибити кошти на
будівництво, а тут через чиюсь байдужість чи розхлябаність їх не можна освоїти», – сказав Ігор Комар-
ницький.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
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Дорогу людину – Василя Романовича Розлуцького – із с. Вовче з
днем народження щиросердечно вітають дружина Анастасія, доч-
ка Марія та зять Йосип, дочка Наталія та зять Мар’ян, син Володи-
мир та невістка Зоя, онуки Андрій, Владислав, Христинка, Максим-
ко, Настя, теща, свати зі Львова, Рогатина, Жидачева і бажають
йому міцного-міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, ро-
динного тепла, миру, достатку, Божого благословення на многії літа.

Нехай буде в Вас все в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам.

Дорогого свата – Дмитра Ігнатовича Гошовського, жителя с Яво-
ра, щиросердечно вітають свати із Верхнього і бажають ювілярові
міцного здоров’я, щастя, радості і довгих років життя.

Спинити час ніхто не в змозі –
І грає ліс, і квітне сад.
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 50.
Ваш ювілей – поважна дата
Про це нагадувать не слід.
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди Ви жили в мирі
У колі рідної сім’ї,
Хай пісні, веселі й щирі,
Вам співають солов’ї.

Дорогого зятя, доброго швагра, люблячого вуйка – Віктора Олек-
сандровича Чичерського, жителя с. Красне – від щирого серця віта-
ють з ювілейним днем народження теща Іванна, свісті Ганна з
сім’єю, Оксана з сім’єю, швагри Іван з сім’єю, Володимир з сім’єю.

Міцного Тобі здоров’я, здійснення усіх задумів і бажань, душев-
ного тепла і Господнього благословення на многая і бла-
гая літ.

Нехай життя Твоє ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах.
Хай лиш хороше, радісне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
Хай сонце ніжності за обрій не заходить,
Хай літо у житті ніколи не проходить,
А сонце світить ясно і святково
І повниться життя удачею й любов’ю.

Дід Степан, баба Надія сердечно вітають з 15-літтям, яке святкує
7 жовтня, дорогого онука – Юрія Миколайовича Шаповалова, а та-
кож батьки щиро вітають дорогу дочку Ірину з днем
народження, яке святкуватиме 12 жовтня, і бажа-
ють люблячим іменинникам міцного-міцного здо-
ров’я, світлої радості в житті, здійснення мрій, дов-
голіття.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

З днем народження і минулим святом – Днем учителя – сердеч-
но вітаємо нашу дорогу, люблячу сестру і цьоцю – Марію Євстахіївну
Шумлянську – з с. Вовче. Бажаємо їй міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, достатку, добра, мирного неба над
головою, поваги від людей, удачі, Божої ласки на многії
і благії літа.

Хай сонечко світить з ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Господь хай дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку.
З повагою – сестра Надія, швагро Степан; племін-

ник Юрій з дружиною Анною і донечкою Маринкою; племінниця
Ірина з чоловіком Миколою і сином Юрієм; брат Василь з сім’єю.

Доброго друга, щирого кума, люблячого хресного батька, жителя
с. Красне – Віктора Олександровича Чичерського – з ювілейним
днем народження щиро вітає сім’я Андрійчин, куми Глущенки і по-
хресниця Світлана. Дорогому ювіляру вони бажають міцного здо-
ров’я, сімейного затишку, невпинної життєвої енергії,
благополуччя, добра, довголіття.

Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь.

Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ  ÀÒÎ –
ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ

У середу, під керівництвом голови районної державної адміністрації Олександра Лабецького,
відбулося спільне засідання Громадської ради та Координаційного центру надання допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей, в якому взяли  участь члени Координаційного центру, Гро-
мадської ради та представники  громадських організацій  Турківщини.

На засіданні було розглянуто питання щодо вирішення соціального захисту учасників АТО та членів
їхніх сімей, а також життєдіяльності району, а саме –  про виділення земельних ділянок для учасників
АТО, зокрема в м.Турка; направлення поранених учасників АТО на реабілітацію; про відношення лікарів
Турківської КЦРЛ до тих, хто служить за контрактом; перевезення  пасажирів пільгових категорій та
учасників бойових дій тощо.

 У порядок денний також були внесені питання щодо збору коштів та продуктів харчування воїнам
АТО. Дану акцію заплановано провести до Дня захисника України.

 По закінченні голова райдержадміністрації Олександр Лабецький дав відповідні доручення та  за-
певнив, що районна влада буде і надалі вимагати від керівників структурних підрозділів результативної
роботи.

ÓÊËÀÄÀÞÒÜ
ÄÐÓÃÈÉ ØÀÐ
ÀÑÔÀËÜÒÓ

За інформацією голови Тур-
ківської районної державної ад-
міністрації Олександра Ла-
бецького, компанія «Онур» при-
ступила до фрезування остан-
ньої ділянки дороги  Львів-
Самбір-Ужгород,  на відтинку
від с. Розлуч до м. Турка.

Також уже протягом трьох днів
працівники «Онуру» укладають
другий шар асфальту –  від
Ужоцького перевалу в напрям-
ку до Турки. Рішення про дані
роботи прийнято під час остан-
нього візиту Прем’єр – міністра
України Володимира Гройсма-
на та голови Львівської облас-
ної державної адміністрації
Олега Синютки на Турківщину.

Голова  районної державної
адміністрації Олександр Ла-
бецький кожного дня виїжджає
на ділянки, де проходять ре-
монтні роботи.  Тут, на місці,  ра-
зом з представниками  турець-
кої фірми  обговорюють питан-
ня щодо якості ремонтних робіт,
термінів їх виконання та забез-
печення  необхідними матеріа-
лами  і технікою.

КОМП’ЮТЕРНИЙ КЛАС
– ВІД ФІРМИ «ОНУР»

У середу, 5 жовтня,  з ініціативи та фінансової підтримки
турецької фірми  «Онур» та за сприяння голови Турківської
РДА  Олександра Лабецького, Сянківська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів отримала  новий комп’ютерний клас (5+1
моноблоків), аналогів якому у загальноосвітніх школах райо-
ну немає.

Учні та педагогічний колектив висловлюють  щиру подяку пред-
ставникам фірми «Онур», які забезпечили їхній навчальний заклад
комп’ютерною технікою.

Світлана БАГАН,
 завідувач апарату з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

ÎÄÍÀ Ç ÍÀÉÄÀÂÍ²ØÈÕ ÏÐÎÔÅÑ²É

Це свято втілює професію, яка
виникла багато століть тому, а
значення пошти неможливо пе-
реоцінити. Праця і досвід прац-
івників поштового зв’язку завж-
ди потрібні суспільству.

– Сьогодні «Укрпошта» – це
єдина державна мережа пошто-
вого зв’язку, яка охоплює всі ре-
гіони нашої  країни і є найбіль-
шим оператором на поштовому
ринку України. «Укрпошта»  сьо-
годні  надає більш як 100 видів
послуг, – каже  гість редакції,
начальник   центрального
відділення поштового зв’язку
Михайло Колчар. – Незважаючи
на активний розвиток електрон-
ного зв’язку,  Інтернету, поштові
послуги, як і раніше, необхідні
людям, а професія листоноші
стала соціально значимою.

Зокрема, сьогодні  жителів
Турківщини  обслуговують 26
відділень поштового зв’язку, які
охоплюють усі населені пункти
нашого району.  Штат праців-

Щороку, 9 жовтня, світове поштове  співтовариство відзна-
чає Всесвітній день пошти на честь історичної дати 9 жовт-
ня 1874 р., коли  22 країнами була укладена Бернська  Угода,
яка заснувала Всесвітній  Поштовий Союз із штаб-кварти-
рою в столиці Швейцарської Конфедерації – м. Берн. У 1947 році
сюди увійшла й Україна. На сьогоднішній день членами  ВПС є
189 держав світу.

ників, які надають ці послуги,
налічує 115 осіб. Основний відсо-
ток  становлять листоноші – 70
осіб, які в будь-яку пору року, в
негоду  і в спеку,  доставляють
людям періодичні видання, усі
поштові відправлення. Близько
500 км щодня долають поштові
автомобілі, аби вчасно достави-
ти поштові відправлення.

Слід зазначити, що нині  «Ук-
рпоштою»  освоєно  ряд нових
послуг, серед яких – продаж
електронних квитків, оформлен-
ня різного виду договорів. Нада-
ються фінансові, торгові, рек-
ламні послуги. Регулярно справ-
ляються з плановими показни-
ками, оперативно і якісно нада-
ють поштові послуги населенню
Турківського району  відділення
поштового зв’язку смт. Бориня
(М. Голод), сіл Явора (М. Співак),
Верхнє Висоцьке (Л.Шулюк), Бо-
берка (А. Періг), Верхнє (Г. Мен-
дель), Лімна  (М. Вишинська),
Либохора (О. Микулинець),

Нижнє Висоцьке (М. Кузьович),
Розлуч (Л. Ігнацевич), Нижня
Яблунька (Н. Цвик) і м. Турка
(С.Копитчак, Н. Ковальчук). Ба-
гато зусиль докладають до того,
щоб пошта Турківщини працюва-
ла ефективно та надавала якісні
послуги споживачам,  старший
інструктор ДКЕП Віктор Годова-
нець та диспетчер Галина Со-
занська.

Ми й далі продовжуємо пра-
цювати над удосконаленням
операцій продажу послуг, підви-
щенням культури обслуговуван-
ня клієнтів, поліпшенням якості
роботи пошти.

І , звісно, що головне багатство
пошти – це люди, які люблять
свою роботу і віддані  обраній
справі. Звертаючись до Вас, ша-
новні працівники відділень  по-
штового зв’язку Турківщини, кажу
велике спасибі. За сумлінну пра-
цю кожного на своєму місці, за
допомогу, за терпіння і розумін-
ня, за любов до нашої нелегкої
роботи.

З нагоди  професійного свята,
бажаю усім Вам та  Вашим ро-
динам  здоров’я, щастя, миру,
злагоди й добробуту на благо
нашої  рідної України.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Дійсно, підручників для вось-
микласників є надруковано на
сто відсотків кожного виду, як
було сказано. Навіть більше.
Про це  сказала методист відділу
освіти з бібліотечної роботи
Надія  Гав’як.  Проблема лише
в тому,   що при складанні зая-
вок на замовлення  вчителі  впи-
сували підручники   не одного
автора, а різних.  Наприклад,
«Українська мова: предмет» є
шістьох  авторів. Цей посібник
йде зараз  у школи і   кожна з них
чекає на книжку замовленого
автора.  Хтось уже дістав  замов-
лені підручники, а хтось – ще ні.
Щодо підручників для початко-
вої школи, то перші  класи у на-
ступному навчальному році уже
матимуть, як і обіцяють,   підруч-
ники за новою програмою. Мож-
ливо, навіть і другі класи будуть
повністю забезпечені  новими
навчальними посібниками. А
наразі учні  користуються тими,
що є в наявності у бібліотечних
фондах.  Це    в основному «При-
рода», «Математика», «Украї-
нська мова», «Сходинки до
інформатики», «Іноземна».  І за-
безпеченість ними   – більше як
на 90 відсотків.

 Що стосується підручників
для  4 і 7 класу, то тут  наразі є
проблема.

–  Коштів місцевого бюджету
ми не маємо, усе залежить від
субвенції, – каже Надія Миколаї-
вна. –  На даний час   відділу ос-
віти на закупівлю підручників для
4 і 7 класу виділено  освітньою
субвенцією з державного бюд-
жету  111 тисяч 770 гривень.
Відділ освіти сам замовляв і до-
говорювався з видавництвами
про підручники  для 4 і 7 класів.
Частину суми ( близько 89 тис.

ÍÅ ÑÈÄÈÒÜ ÑÊËÀÂØÈ ÐÓÊÈ
У нашому місті Марію Матківську знають усі. Марія Іванів-

на не лишень громадська активістка, волонтер, яка у перші
дні війни організовувала для воїнів АТО збір продуктів харчу-
вання та речей, а й просто  привітна, щира і добра людина.

Ось і нещодавно, з ініціативи Марії Матківської, у  районному куль-
турно-мистецькому центрі  «Україна», якому віддала 41  рік   своєї
праці,  було проведено деякі ремонтні роботи. Найголовніше –  це
проведено до приміщення  воду, а також  було замінено частину
прогнилих дощок підлоги на нові,  частково відремонтовано  елект-
ропроводку в кінобудці і коридорчику. І все це  зроблено за кошти
торговців-орендарів, які час від часу винаймають  для торгівлі  про-
мисловими товарами  приміщення кінотеатру.

Сидіти склавши руки  Марія Матківська не вміє. У неї  на майбутнє
ще багато планів та ідей, які, з Божою поміччю, вдасться втілити в
життя.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÎÁÐÎ Â²ÄÃÓÊÓªÒÜÑß ÄÎÁÐÎÌ
   15  вересня   в Будинку   дитячої та юнацької  творчості  розпочався    навчальний  рік, а  вже

22  вересня,    за  пропозицією  педколективу  та  директора  БДЮТу, пройшов  дитячий  благо-
дійний  ярмарок,   кошти  від якого були  передані   хворим  дітям.

 Під час   ярмарку    керівники  гуртків
та  їхні  вихованці   продавали   недо-
рогі  та  хороші  речі: книжки, кімнатні
рослини,  іграшки,   декоративні   виро-
би, солодощі, біжутерію та ін.

   А  керівники  Бачинська М.М.  та
Дорош Г.М.,  спеціально до  ярмарку,
наварили    вареників  та   голубців  і
продавали  їх   на ринку  жителям   міста
та підприємцям.

  Всього   вторгували  1500  гривень .
У ярмарку   взяли  участь усі  керівники
гуртків . Особливу  подяку    хочу  оголо-
сити учням: Юлії   Болоні,  Миколі
Ільницькому, Оксані Яворській, Марії
Турянській,  Юрію Витичаку,  дівчатам -
гуртківцям Турківської  школи -  інтер-
нату.

   Багато зусиль доклали до органі-
зації  дитячого благодійного   ярмарку
керівники  гуртків:  О. Й.  Ільницька, М.
М.  Яворська,  Г. М.  Дорош,   М.М. Ба-
чинська,  Н. Є.  Дребот, Г. В.  Лабецька,
О.  М.Цюркало,  І. В.  Пасьович,    Н. М. Пецкович,  М. М.  Рідкодим,   А. М.  Муха, Н. В.  Гав ’як, Л. М. Сутчак.

 Щиро   вдячні  приватним  підприємцям,   що   підтримали   благодійний   ярмарок  і  внесли  кошти,
які  допоможуть  хворим  дітям  –     Лізі Роздольській та Мар’яні Стахнів.

Софія БАГАЙ,
директор БДЮТу.

ÏÐÎÁËÅÌÓ Ç Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀÌÈ
ÁÓÄÅ ÂÈÐ²ØÅÍÎ

На початку вересня, виступаючи під час години запитань до
Уряду, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, розгля-
даючи  багато наболілих освітянських проблем,  детально зу-
пинилася й на питанні забезпечення  учнів шкільними підруч-
никами. Зокрема вона сказала, що підручники для 8 кл. надру-
ковано в повному обсязі і їх розвозять по областях. Нові підруч-
ники для початкової школи – на підтримку оновлених програм
1-4 класів – друкують. Проблеми залишаються із підручника-
ми для 4 і 7 класів, тому що половина з них у 2015р. була надру-
кована за кошти держбюджету, а другу половину  повинні  були
компенсувати за кошти місцевих бюджетів. Деякі області
впоралися з цим, а деякі – ні.

грн.) уже перераховано видав-
ництвам, а одержано книг  поки
що  частину – приблизно на 11
тис. грн..  Це на такі основні види
як «Українська мова», «Украї-
нська література», «Інформати-
ка», «Іноземна», «Літературне
читання».  Ось така проблема із
забезпеченням підручниками
четвертих і сьомих класів. Але й
тут стараємося виходити із
складної ситуації. Зазначу, що
тепер  відділу освіти потрібно
напряму  домовлятися з  видав-
ництвами про постачання на-
вчальних посібників. Ця робота
досить копітка і відповідальна,
бо усе не так просто і займає
чимало  часу. Але якби, окрім
наданої  субвенції,  ми ще мали
додаткові  кошти й з місцевого
бюджету, можна було би наба-
гато більше підручників замови-
ти і вчасно їх закупити. Слід ска-
зати, що  видавництво «Освіта»
вже  доставило нам підручники
з української мови для 4 кл., які
розподілено  по навчальних зак-
ладах Турківщини. На сто
відсотків забезпечені четвер-
токласники  «Літературним чи-
танням» Савченка. Ну, і ті шко-
ли, які йшли по вивченню  підруч-
ника «Сходинки до  інформати-
ки» Ламаковського, також  одер-
жали їх повністю. Є стовідсотко-
ва забезпеченість цих класів й
іншими книжками. Але в загаль-
ному на весь район  вона стано-
вить   2/3 частини учнів. Це при-
близно 59,3 відсотка. Семиклас-
ники забезпечені на 100
відсотків  підручником «Все-
світня історія» . Надіємося, що
до кінця жовтня, або й скоріше,
кошти будуть перераховані, а
книжки, потрібні  для навчання
7 класам, видрукувані й  над-

іслані нам.
Всі інші класи (5-6, 8,  9.10.11-

ий)  також в основному забез-
печені   навчальними книжками.
В крайньому разі використову-
ють старі –  там, де співпадають
навчальні теми,  а десь допома-
гає винахідливість вчителя. До
речі, окремі  посібники є в про-
дажу, хоча  ціна їх вдвічі переви-
щує ту, за яку його придбав відділ
освіти по замовленню. Але все
ж  є випадки, коли батьки купля-
ють своїм дітям підручники. Та-
кож підручники є в електронно-
му вигляді. Матеріал можна вчи-
ти, маючи його на планшеті,
хоча, як кажуть педагоги, елект-
ронна книга ніяк не може замі-
нити книгу «живу».  У першу чер-
гу  забезпечують підручниками
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, ну, й
звичайно, до цього списку у
відділі освіти   ще додали дітей
учасників АТО.

– Хто безпосередньо відпові-
дає за шкільні підручники?
Шкільні бібліотекарі. Найбіль-
ший тягар книжної рутинної ро-
боти, особливо на початку на-
вчального року, лягав на них.
Чомусь у нас завжди так буває,
що коли вересень, то всім треба
підручників. Як приходить тра-
вень,  про книжку ніхто не зга-
дує. Чи дитина здала всі підруч-
ники, чи має вона обхідний лист,
чи  розрахована з бібліотекою,
якщо закінчує школу? Лише
пізніше приходять до мене мої
шкільні бібліотекарі і скаржать-
ся, що частину книжок не повер-
нули. А де їх потім взяти?  Отут і
маємо таку розбіжність. Але все,
на мою думку. залежить від ди-
рекції   навчального закладу.
Якщо директор школи написав
наказ і вказав у ньому, що за
підручники відповідає не тільки
шкільний бібліотекар,  а й клас-
ний керівник, був би лад. Якби
була така передача «бібліоте-
кар-класний керівник-учень»,  а
в кінці навчального року навпа-
ки – «учень-класовод-шкільний
бібліотекар», тоді  ситуація із
забезпеченням підручниками
значно б покращилася , – підсу-
мовує Надія Миколаївна.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Виконком Боберківської сільської ради щиросердечно вітає з
днем народження, який відсвяткувала, секретаря сільської ради –
Ганну Михайлівну Славич – і бажає шановній іменин-
ниці міцного здоров’я – з роси і води, невсипущої жит-
тєвої енергії, родинного тепла, Божої ласки на многії
літа.

Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Коханого чоловіка, люблячого татуся, дорогого брата, жителя с.
В.Висоцьке – Михайла Федоровича Кузана – із ювілейним днем
народження щиросердечно вітають дружина Русла-
на, сини  Євген і Назар, дочка Наталія, сестра
Надія з сім’єю та сестра Віра з сім’єю. Дорогому
ювіляру вони бажають міцного здоров’я, безліч
світлих і радісних днів у житті, родинного тепла,
достатку, Божої опіки на довгій життєвій стежині.

Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Жителя с. Верхнє Висоцьке – Михайла Федоровича Кузана –
з 45-річним ювілеєм щиросердечно вітають тесть Пет-
ро, теща Юлія, швагро Павло з сім’єю, швагро Юрій
з сім’єю, швагро Василь з сім’єю, швагро Микола,
свість Оксана з сім’єю, свість Наталія, племінни-
ки і бажають дорогому ювіляру неба безхмар-
ного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого-
довгого мирного віку.

Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Дорогу дружину, матусю, бабусю, тещу, свекруху, прабабусю, жи-
тельку с. В.Висоцьке – Юлію Юрківну Шепіду – сердечно вітають із
75-річчям чоловік Петро, син Павло з сім’єю,
син Юрій з сім’єю, син Василь з сім’єю, син
Микола, дочка Оксана з сім’єю, дочка Русла-
на з сім’єю, дочка Наталія, онуки і правнуки
та бажають люблячій людині міцного здоро-
в’я – на довгі роки життя, миру, благополуччя,
великого людського щастя, Божого благосло-
вення.

І щирість сердечна, і ласка велика,
Ясна невсипущість, душі теплота…
За все це ми вдячні Вам щиро довіку
І в Господа просим  многії літа.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 50-річним юві-
леєм дорогого зятя і швагра, жителя с. Явора
– Михайла Миколайовича Старушкевича.

Бажаємо ювіляру міцного, як карпатські буки,
здоров’я, багатства – від землі, поваги – від
людей, любові – від рідних та від Господа – оп-
іки і благословення.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.
З повагою – тесть Микола, теща Юлія, швагри – Петро

з сім’єю, Ігор з сім’єю, Володимир з сім’єю і вся велика родина.
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ПРО МУЗИКУ І
МУЗИКАНТІВ:

ЖАРТОМА І ВСЕРЙОЗ

 У ХІХ ст., ще за життя талано-
витого угорського композитора
і піаніста Ференца  Ліста, уряд
вирішив змінити Державний
гімн. Був оголошений конкурс
тексту, потім – музики. Ф.Ліст
взяв у ньому участь і став пере-
можцем.

Призначили  день презентації
нового Державного гімну у при-
міщенні оперного театру. Вико-
навцями були солісти хору і ор-
кестр опери. Виготовили спец-
іальні запрошення і запросили
на презентацію членів уряду,
парламентарів, дипломатичний
корпус, генералітет. Забули зап-
росити Ліста. Відповідальним за
порядок і безпеку був призначе-
ний міністр внутрішніх справ.

Ліст прийшов, а його не пуска-
ють, бо  без запрошення. Тоді
він пішов до службового входу, а
його й там вояки не пускають.
Тоді Ліст звернувся до воїна із
зовнішньої охорони:

– Синок, я – Ференц Ліст,  ав-
тор музики нового Державного
гімну. Невже я не маю права
послухати своє творіння?

– Пане Ліст, максимально,
чим я можу допомогти,  то допо-
вісти про Вас своєму безпосе-
редньому начальнику.

І доповів. Той нічого не міг ви-
рішити і доповів своєму началь-
нику, і так дійшло до міністра. А
той дав таке розпорядження:

– Пропустіть  на гальорку
(третій балкон) без надання
місця…

Геніальний німецький компо-
зитор Франц Шуберт був дуже
бідним і часто позичав гроші, а
віддавати не було чим. Він орен-
дував кімнату на  горищі будин-
ку. Одного разу він побачив, як
кредитори прямують до його бу-
динку. Стало зрозуміло, за чим.
Віддати борг він не міг. Як тільки
кредитори зникли  на хвилю  за
будинком навпроти, Шуберт
швидко  зняв штани, вивернув
кишені й повісив на балконі. Як
тільки кредитори вийшли з-за
будинку і побачили штани ком-
позитора, то зрозуміли, що йти
до нього нема чого. Постояли
трохи і пішли геть. Ф. Шуберт по-
мер у 35 років, і на його могилі
написано: «Тут поховано вели-
кий скарб, а ще більші сподіван-
ня».

У Людвіга ван Бетховена та-
кож були скрутні часи. Якось він,
будучи вдома, перетрушував ста-
рий одяг, сподіваючись знайти
якийсь гріш, і таки знайшов
срібну монету, за  яку можна було
купити хліб.  Він пішов до булоч-
ної  купити хліба. Будучи в на-
строї,  маестро йшов і бавився
монетою. Підкидував її і ловив,

Минулої суботи, 1 жовтня, громадськість світу відзначила
Міжнародний день музики. Музика скрашує життя людей, зму-
шує їх радіти і співпереживати. Музика ніколи не старіє, вона
дозволяє нам доторкнутися до часів   творчої діяльності її
авторів, відчути автентичність цього періоду. Увазі читачів
і пропонуємо цікаві моменти, що стосуються життя  відомих
музикантів, та й  музики взагалі.

підкидував – і ловив, і тут йому
прийшла  в голову досить оригі-
нальна мелодія. Бетховен дещо
збавив  хід, намагаючись запа-
м’ятати мелодію, а коли прий-
шов до  булочної, монети у нього
уже не було, і де вона поділась,
він не знав. Повернувшись до-
дому, він записав мелодію і на-
звав її «Сум з приводу загубле-
ного гроша», правда, мелодія
була досить веселою…

Коли талановитий російський
композитор Петро Чайковський
написав перший концерт для
фортепіано з оркестром, його в
Росії ніхто не сприйняв. Навіть
такі відомі музиканти як Антон
Рубінштейн (ректор Петербурзь-
кої консерваторії) і Микола Руб-
інштейн (ректор Московської
консерваторії) вважали цей твір
пустим і беззмістовним. Чай-
ковський якось зумів передати
партитуру концерту до Америки,
і коли його виконав  філадельф-
ійський оркестр – він зазвучав
на весь світ. Від того часу і доте-
пер жоден Міжнародний кон-
курс піаністів не обходиться без
Першого фортепіанного концер-
ту Петра  Чайковського.

Нову музику не завжди розум-
іють навіть геніальні виконавці.
Так було з балетом Сергія Про-
коф’єва «Ромео і Джульєтта».
Геніальна балерина Галина
Уланова відверто сміялась з
музики Прокоф’єва. Одноймен-
на драма Шекспіра починалася
словами: «Нет повести печаль-
нее на свете, чем повесть о Ро-
мео и Джульетте». Уланова
дещо змінила текст і подала:
«Нет повести печальнее на све-
те, чем музыка Прокофьева в
балете».

Пізніше Уланова завоювала
всі престижні премії, які існують
у світовому балетному мистецтві,
саме завдяки партії Джульєтти у
балеті «Ромео і Джульєтта»
Сергія Прокоф’єва.

У 60-х роках ХХ ст. молодий,
талановитий і вже відомий
співак, Леонід Утьосов вийшов з
пропозицією організувати в
Одесі Перший всесоюзний фес-
тиваль естрадної пісні. Ідея спо-
добалася керівництву Одеси,
Києва і Москви.  Ідею підтрима-
ли.. Гроші знайшлися. Створили
оргкомітет, де основну роль грав
сам Леонід Утьосов. Фестиваль
удався. Одеса, Київ і Москва були
задоволені, а відтак, як із рогу
достатку, посипалися нагороди.
Багато хто дістав звання  Народ-
ного артиста СРСР,  Заслужено-
го діяча мистецтв і Заслуженого
працівника культури СРСР, а та-
кож союзних республік. Наго-
роджених були сотні,  а Утьосо-

ву подарували фотоапарат…
Кілька років тому в Турці оби-

рали гімн Бойківських фестин.
Ніякого конкурсу на кращий його
текст чи музику до нього  не  ого-
лошували. Вольовим рішенням
П. Косачевича  визначили  до
участі в конкурсі  три твори. Було
призначено досить некомпетен-
тне журі. Серед трьох членів
журі був один, який нічого не тя-
мив ні в музиці, ні в поезії. Оби-
рали кращий твір. Забули запро-
сити авторів. Оцінювали вико-
навців.

У ХУІІІ ст. Англією керував пра-
витель, на прізвище Кромвель.
У країні почались безлади, і
Кромвель відчув, що крісло під
ним сильно захиталось. Вживав
рішучих заходів, щоб обезглави-
ти повстанський  рух. І це йому
вдалось. Головного заколотни-
ка впіймали й привели до пра-
вителя. Той подивився на зако-
лотника й мовив:

– Він помре сьогодні, о 18 го-
дині, як тільки зазвучить перший
удар церковного дзвону на вечі-
рню.

Багато глашатаїв бігало по
Лондону, оголошуючи про стра-
ту заколотника. Біля 18 години
все для страти було готове і на-
товп побачити страту був чима-
лий. Настала 18 година. Дзвін
мовчить. Одна, дві, п’ять хвилин
по18-ій –  дзвін мовчить. Тоді
Кромвель посилає слуг дізна-
тись, чому мовчить дзвін. Коли
слуги прийшли, то побачили, що
дзвонар ритмічно тягає шнур, а
звуку нема. Коли піднялись на-
гору, до дзвонів,  то побачили, що
на великому дзвоні, тримаючись
руками за сердечко дзвона, ви-
сіла жінка і руками унеможлив-
лювала звучання дзвону. Коли
вона побачила людей, то знеп-
ритомніла і впала на підлогу. То
була жінка заколотника. Коли
доповіли Кромвелю про причи-
ну відсутності дзвону..., той поду-
мав і відпустив нещасного.

Геніальний німецький компо-
зитор Гайдн довший час жив і
творив у Лондоні. Його симфонії
були дуже популярними. Тоді
відвідування симфонічних кон-
цертів було модним, на них хо-
дили навіть ті,  хто не розумівся
в музиці. А для того, аби мати
задоволення від мистецтва, тре-
ба бути освіченою в мистецтві
людиною. Багато хто приходив
на концерти лиш тому, що то було
модно. Слухаючи тиху ніжну му-
зику, такі  слухачі часто засина-
ли. Вони не тільки спали, а й
хропіли. Тоді Гайдн написав
симфонію з ударами литавр.
(Литаври – вид барабанів з дуже
голосним звучанням). Коли в
залі чувся храп,  у гру вступали
литаври й будили публіку. Так
Гайдн  відучив лондонську арис-
тократію спати на симфонічних
концертах.

Підготував
Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.

На практиці, при реалізації громадянами спадкових прав, ви-
никають різні ситуації, що потребують вжиття невідклад-
них заходів для оформлення права на спадкове майно з ураху-
ванням усіх наявних обставин,
зокрема відсутність у спадкодав-
ця правовстановлюючого доку-
мента на спадкове нерухоме май-
но. В таких випадках громадяни
шукають ефективного правово-
го рішення для ситуації, яка скла-
лася. Турківське бюро правової
допомоги за вересень 2016 року за-
реєструвало декілька звернень
що стосуються визнання права
власності на нерухоме майно в порядку спадкування, у зв’язку
з відсутністю правовстановлюючого документа.

 Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, встанов-
лено шестимісячний строк для прийняття спадщини, який почи-
нається з часу відкриття спадщини. Часом відкриття спадщини, згідно
з чинним законодавством України, є день смерті спадкодавця, або
день, з якого спадкодавець оголошується померлим, що підтверд-
жується свідоцтвом про смерть, виданим органом державної реє-
страції актів цивільного стану.

 У разі пропуску строку для прийняття спадщини, встановленого
статтею 1270 Цивільного кодексу України, для спадкоємців перед-
бачається цивільно-правова відповідальність, яка полягає у поз-
бавленні їх права на прийняття спадщини. Це положення, за за-
гальним правилом, стосується як спадкування за законом, так і за
заповітом. Слід звернути увагу на те, що положення щодо пропу-
щення строку для прийняття спадщини стосується лише тих осіб, які
мають подавати заяву про прийняття спадщини.

Стаття 392 Цивільного кодексу України надає право власнику
майна звернутися до суду з позовом про визнання права власності
у наступних випадках:

- якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою;
-  у разі втрати документа, який засвідчує право власності.
Як правило, позови про визнання права власності на спадкове

майно подаються у разі відмови нотаріусом оформити спадщину
через відсутність правовстановлюючих документів.

Для отримання детальної консультації щодо питання реєст-
рації права власності у порядку спадкування звертайтеся до Тур-
ківського бюро правової допомоги, за адресою: м. Турка, майдан
Шевченка 26-Б, або за телефонами: (066) 117-91-19, (097) 944-39-
19, 3-11-71.

                                                                                     Марія ЯВОРСЬКА,
 головний спеціаліст Турківського бюро правової допомоги.

ÏÐÎ ÂÈÇÍÀÍÍß ÏÐÀÂÀ
ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÍÀ ÑÏÀÄÊÎÂÅ ÌÀÉÍÎ

Â ÑÓÄÎÂÎÌÓ ÏÎÐßÄÊÓ

Педагогічний колектив Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з юві-
леєм – 40-річчям від дня народження директора школи – Ларису
Ярославівну Сташек – і бажає їй міцного здоров’я – з роси і води,
успіхів у праці, здійснення усіх планів і задумів, натхнення, світлої
радості в житті, поваги від людей і Божої опіки.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Із золотим ювілеєм щиросердечно вітаємо нашого дорогого, чуй-
ного, турботливого і люблячого батька, дідуся, сина і свата – Миколу
Миколайовича Голиша.

З нагоди цієї світлої і радісної події у Вашому житті, рідненький,
прийміть від нас найщиріші привітання та найкращі побажання –
міцного здоров’я, миру, життєвих сонячних днів і довголіття. Хай
рушниками добра і любові щедро устеляє Вам жит-
тєву дорогу доля.

Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й тепла, і усього, що треба.
Даруєм любов і пишнії квіти,
Бажаємо многая-многая літа.
Хай здоров’я з Вами буде,
Хай Ісус Вас не забуде.
Хай світить зірка золота
На многії і благії літа.
З любов’ю і пошаною – дочка Іванна з чоловіком Іваном, дочка

Юлія з чоловіком Дмитром, онучка Ірина, мама Юлія, свати – Гут і
Павлюх.
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В АВАРІЯХ НА
ТУРКІВЩИНІ
ЗАГИНУЛО

ДВОЄ ЛЮДЕЙ
Кінець минулого тижня та початок цього приніс

сумні звістки із автомобільних доріг нашого райо-
ну.

Так минулої п’ятниці, 30 вересня,  о 07:40 год. на ву-
лиці Круг Городище, що в м. Турка, на автодорозі «Львів
- Самбір - Ужгород» трапилася жахлива дорожньо-
транспортна пригода.

Автомобіль збив двох пішоходів – 60-річного мешкан-
ця райцентру та 25-річного жителя с. Завадівка. Про це
повідомили у Департаменті з питань цивільного захис-
ту Львівської ОДА. Внаслідок ДТП, перший від отрима-
них травм помер на місці події, а другий отримав чис-
ленні травми й був госпіталізований до реанімаційного
відділення Турківської КЦРЛ. Згодом його перевели до
травматології. За словами медиків, стан потерпілого –
задовільний, загрози його життю – немає.

Сам же винуватець трагедії з місця події втік. А тому
турківські правоохоронці звертаються до всіх, хто
вранці 30 вересня був свідком ДТП, що трапилася у
м.Турка, на вул. Круг Городище (неподалік недобудо-
ваної автозаправної станції), тих, хто в цей час бачив
пошкоджений автомобіль, або ж має запис із відео-
реєстратора, зголоситися, зателефонувавши за номе-
ром 102. Анонімність – гарантована.

Ще одна автопригода трапилася в ніч з 3 на 4 жовтня
на трасі Львів- Ужгород, неподалік контрольного поста
«Ужок». Як інформує  прес-служба Мостиського при-
кордонного загону, водій одного з транспортних засобів
повідомив прикордонникам, що неподалік поста поба-
чив перевернутий автомобіль, ймовірно, внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди. Прикордонники негай-
но повідомили працівників Національної поліції про
можливу ДТП, викликали карету швидкої медичної до-
помоги та виїхали на місце події, аби до прибуття лікарів
допомогти постраждалим. Прибувши на місце ДТП, при-
кордонники побачили розбиту вщент автівку, в салоні
якої перебували двоє постраждалих осіб. Також на місці
аварії вже був водій одного з подорожніх авто, який теж
зупинився, аби допомогти. Разом з ним, за допомогою
автомобільного інструменту, прикордонники змогли
розчинити зігнуті дверцята легковика та витягти водія.
Натомість пасажиру пощастило менше – його добряче
затисло понівеченим залізом.

Оцінивши критичний стан постраждалого, охоронці
кордону та подорожні, підручними засобами, таки змог-
ли визволити його з автомобіля та встигнули надати
першу медичну допомогу до прибуття швидкої, яка не-
задовго прибула. Медики доставили постраждалих до
лікувального закладу.

На момент події стан водія був задовільний, а от па-
сажир перебував у тяжкому стані. Однак на сьогодні
лікарі повідомили прикордонників, що, завдяки їх
швидкій реакції, стан чоловіка вдалося нормалізувати і
є надія на покращення.

Цього ж дня, 4 жовтня, у смт. Бориня трапилась ще
одна жахлива ДТП. Тут о 17.45, на вул. Івана Франка,
водій бензовоза ЗІЛ-131 АЦ - 5,5, 1956 року народжен-
ня,  на крутому повороті не впорався з керуванням, внас-
лідок чого важка машина перекинулась у кювет (на
фото).

Внаслідок аварії водій загинув на місці події.
Причини, що могли спровокувати ДТП,  - з’ясовують

правоохоронці. Проводиться дослідча перевірка.
Підготував Костянтин МАЛЕТИЧ.

Фото  «Варта-1».

ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ Ô²ÍÀËÜÍ² ÇÌÀÃÀÍÍß XVII²
ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÈ ÑÅÐÅÄ ÇÁ²ÐÍÈÕ
ÊÎÌÀÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂÖ²Â Ó 2016 ÐÎÖ²

 З 27  вересня по 1 жовтня  на  спортивних  майданчиках  спорткомплексу
«Юність» у м. Ужгород проходили  фінальні змагання  (третій етап)  XVІІІ 
Всеукраїнської Спартакіади  серед  збірних  команд  державних службовців.

У змаганнях з п’яти видів спорту (волейбол, футзал, теніс настільний, шахи і шаш-
ки ) взяли участь 433 державні  службовці з  23 збірних  команд з усієї України, за
винятком тимчасово окупованої території Криму, а також Дніпропетровської та
Одеської областей, де очільники областей, очевидно, не люблять спорт і не мають
бажання мати на роботі працівників, які живуть за принципом «у здоровому тілі –
здоровий дух».

У цих змаганнях за збірну команду Львівщини (керівник делегації – начальник адміністративного управління
апарату ОДА Оксана Адамик, тренер-представник команди – заступник голови Львівської організації ФСТ «Спар-
так» майстер спорту Ігор Власенко) виступали три представники Турківщини: заступник керівника апарату – на-
чальник організаційного відділу РДА Богдан Москаль (шашки), головний спеціаліст управління соцзахисту РДА Олег
Рогач та головний державний податковий інспектор Турківського відділення Самбірської ОДПІ Андрій Ільницький
(волейбол).

Львівські держслужбовці показали найкращий командний результат за останні роки, посівши високе шосте
місце. Вагомий вклад у загальний результат внесли футзалісти – 4 місце.

Високий результат могли продемонструвати і волейболісти, серед яких виділялись наші земляки Олег Рогач та
Андрій Ільницький, але в рівній боротьбі, поступившись у перших двох зустрічах командам Донецької та Сумської
областей, позбавили себе можливості змагатись за високі місця. Однак після цього команда змогла зібратись і
здобула впевнені перемоги над командами м.Київ та Полтавської області.

 Та найбільший очковий доробок у загальнокомандний результат внесли шашкісти. Досвідчений кандидат у
майстри спорту Богдан Москаль (на фото) вкотре продемонстрував високий клас гри і посів друге місце, за що був
нагороджений срібною медаллю. До речі, з останніх чотирьох спартакіад Богдан Москаль повертається з медаля-
ми. Тепер у його активі є золота, срібна і дві бронзові медалі.

У загальному заліку перше місце більш ніж впевнено посіла команда Хмельницької області, спортсмени якої
піднімались на п’єдестал у всіх п’яти видах змагань. Друге місце у господарів – команди Закарпатської області,
третє – у Запорізької області.

Ігор ВЛАСЕНКО.
Фото Павла Вацика.

Ó ÒÓÐÖ² ÏÐÎÉÄÓÒÜ
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ÄÂÀ ÞÍÀÖÜÊ² ÒÀ ÄÂÀ – ÄÎÐÎÑË²
Минулої суботи у смт.Бориня, у рамках проведен-

ня першого юнацького чемпіонату Турківщини з
футболу, пройшли стикові поєдинки за вихід у
півфінал. Між собою грали команди, які зайняли другі
та треті місця у своїх підгрупах.

У першому поєдинку зустрілися юнацькі команди з
Н.Яблуньки та Явори. У напруженому двобої перемогу
святкували нижньояблунські футболісти. Другою коман-
дою, що здобула путівку до півфіналу за результатом
стикового поєдинку, стала команда з Н.Висоцького, яка
здобула перемогу над сянківчанами з рахунком 3:1.

Тож у неділю, 9 жовтня, на турківському міському
стадіоні “Карпати” за вихід до фіналу чемпіонату Тур-
ківщини серед юнаків зіграють В.Яблунька – Н.Яблунь-
ка (початок об 11.00 год.) та Н.Висоцьке – Присліп (по-
чаток о 12.00 год.).

Минулої неділі турківський стадіон приймав другі
чвертьфінальні поєдинки чемпіонату Турківського рай-
ону з футболу. У першому матчі силами мірялися ко-
манди з Прислопа та Либохори. Поєдинок був досить
цікавим та напруженим. Либохірці важко справлялися
із швидкими нападниками з Прислопа, а присліпці, на-
томість, ніяк не могли вразити ворота надійного та дос-
відченого Юрія Прища, який, окрім команди рідного
села, також захищає і ворота турківських “Карпат”.  Та
все ж одна із атак  таки вивела Присліп до півфіналу –
1:0.

Не менш цікавим був і другий поєдинок, у якому зуст-
річалися команди з Явори та Бітлі. М’яч постійно пере-
бував то біля одних воріт, то біля других, майже не зат-
римуючись в центрі. Команди постійно атакували одна
одну, радуючи вболівальників видовищною грою. Явора
у цьому поєдинку забила двічі, Бітля – ні разу. Проте
саме бітлянам незалежні вболівальники аплодували
більше, мотивуючи це тим, що команда набагато краще
демонструвала волю до перемоги та грала виключно
своїми силами, без так званих легіонерів. Однак цього
було замало для того, аби здолати технічну команду з
Явори.

Отож у неділю турківський стадіон прийме чотири
півфінальні поєдинки. Окрім двох вищезгаданих
юнацьких півфіналів, відбудуться ще й два – між ос-
новними командами. О 13.00 год. за вихід до фіналу
боротимуться команди сіл В.Яблунька та Явора, а о
15.00 год. на поле вийдуть футболісти з Прислопа та
Борині.

Костянтин МАЛЕТИЧ.
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ДОЛЮ ПОВ’ЯЗАЛА
З МЕДИЦИНОЮ

Професія медика – це боротьба. Боротьба зі смертю і страж-
даннями людей. Боротьба за їхнє  життя й здоров’я. Саме таку
стежину обрала Ганна Миколаївна Яворська і пройшла по ній
сорок найкращих років свого життя. Будучи фельдшером,  що
є  однією з найважливіших професій  у сфері охорони здоров’я,
надавала не тільки першу медичну допомогу пацієнтам, а
здійснювала санітарно-протиепідемічну  та профілактичну
діяльність.

Народилася Ганнуся 4 жовтня 1936р. у багатодітній сім’ї Мико-
лая та Терези Юсиповичів, у с. Явора. Крім Ганнусі, батьки вихову-
вали старшу сестру Терезу і молодших сестер і братів – Марію, Дмит-
ра, Володимира, Вікторію і Миколая. Нелегкий це був час, але Ми-
кола і Тереза були порядними господарями – мали поле, велику

 «XIV  ÐÀË²
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З 7 по 9 жовтня, уже вчо-
тирнадцяте, на теренах Зах-
ідної України ( у Закарпатській
та Львівській областях) про-
ходитиме V Етап  Чемпіона-
ту України із ралі «ХІV ралі ГА-
ЛІЦІЯ», в якому майже 150 км
захоплюючих змагальних діля-
нок, враховуючи видовищні су-
перспецділянки «Поляна» і
«Дрогобич». Стартувати-
муть автоперегони в с. Поля-
на Закарпатської області.
Там же відбудуться урочисте
відкриття і святковий кон-
церт. Наступного дня учас-
ників ралі чекатимуть подо-
лання траси на Уклінському
перевалі та спецділянка
«Орява» Закарпатської об-
ласті.

– У неділю. 9 жовтня,  спорт-
смени і аматори   переїжджати-
муть  через  Старосамбірський,
Турківський та  Дрогобицький
райони, з фінішем  в м. Дрого-
бич –  на суперспецділянці  по-
близу  площі Ратуша. Там же
відбудеться урочисте нагород-
ження переможців, – розповідає
Сергій Єженков, директор Га-
лицького автомобільного клубу.
–  Проходитиме  ралі через такі
села Турківського району  як  Ісаї,
Ластівка, Коритище. Слід сказа-
ти, що організатори змагань
врахували негативні моменти
попередніх років, тому ралі по-
чинатиметься з 14.00  год.,  щоби
люди змогли подивитися на про-
фесійну їзду  українських пілотів.
Запрошую  усіх бажаючих  з 14.00
години на траси змагань. Єдина
незручність –   це та, що з 14.00
год.  до 18.00 год. траса, відве-
дена для ралі,  буде перекрита
для  будь-якого руху  іншого
транспорту. В той же час,  орган-
ізаторами передбачено, що
якщо потрібна буде допомога
швидкої чи пожежної,   перего-
ни   на час проїзду даного транс-
порту зупинятимуть. Кожна спец-
ділянка буде забезпечена маши-
нами  санавіації та МНС. І, якщо
, не дай Боже, виникне  не-
обхідність  в чомусь допомогти,
ми готові зробити це тими засо-
бами безпеки, які  безпосеред-
ньо  будуть  задіяні на ралі.

 Ралі – це автоперегони, що
відбуваються у визначений час,
у визначений пункт, за визначе-
ним маршрутом. Тому швидкість
автомобілів буде  дуже висока.
Районна влада та  організатори
і учасники перегонів просять
глядачів-уболівальників  суворо
дотримуватись вимог безпеки.
Місцевому населенню   заборо-
нено  випасати худобу  поруч з
трасою, де проходитимуть  зма-
гання, і не пускати туди  дітей.
Бо, як мовиться, береженого й
Бог береже.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Національний архівний фонд
України, відповідно до Закону
України «Про Національний ар-
хівний фонд та архівні установи»,
– це сукупність архівних доку-
ментів, що відображають історію
духовного і матеріального жит-
тя населення, мають культурну
цінність і є надбанням українсь-
кої нації та складовою частиною
вітчизняної і світової історико-
культурної спадщини. Перебуває
під охороною держави і призна-
чений для задовільнення
інформаційних потреб суспіль-
ства і держави, реалізації прав
та законних інтересів кожної лю-
дини.

До Національного архівного
фонду України належать архівні
документи, незалежно від їх виду,
видів носіїв інформації, місця і
часу створення і місця зберіган-
ня, режиму доступу, форми влас-
ності на них, що перебувають на
державному зберіганні у архів-
ному відділі.

Держава вживає заходів для
поповнення Національного ар-
хівного фонду документами куль-
турної спадщини України, що
знаходяться за кордоном, та
документами іноземного поход-
ження, що стосуються історії Ук-
раїни, у пріоритетному порядку
фінансує їх виявлення, взяття на
облік, повернення, придбання
або відтворення в копіях.

Внесення документів до На-
ціонального архівного фонду
або вилучення документів з ньо-
го здійснюється на підставі екс-
пертизи їх цінності комісією з
фахівців архівної справи і діло-
водства, представників наукової
і творчої громадськості, інших
фахівців.

Принципи і критерії визначен-
ня цінності документів, порядок
створення та діяльності експер-
тних комісій затверджується Ка-
бінетом Міністрів України.

Експертиза цінності доку-
ментів проводиться за ініціати-

вою їх власника або державної
архівної установи за згодою влас-
ника. У разі виникнення загро-
зи знищення або значного по-
гіршення стану зазначених доку-
ментів, їх власник зобов’язаний
повідомити про це державну
архівну установу для організації
експертизи цінності цих доку-
ментів.

Юридичні і фізичні особи, які
мають документи, від часу ство-
рення яких минуло понад 50
років, або які продають чи виво-
зять архівні документи за кор-
дон, зобов’язані повідомити про
це одну з державних архівних
установ – з метою вирішення пи-
тання про проведення експер-
тизи цінності цих документів.

Документи вносяться до На-
ціонального архівного фонду
впорядкованими за рахунок
власника, відповідно до вимог,
встановлених центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства
(Державна архівна служба Украї-
ни).

Рішення про вилучення доку-
ментів із Національного архів-
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ного фонду приймаються екс-
пертними комісіями, за погод-
женням із центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства.
Забороняється вилучення доку-
ментів із Національного архів-
ного фонду – за мотивами кон-
фіденційності чи таємності
інформації, що міститься в них,
а також із політичних чи ідеоло-
гічних міркувань.

Архівні документи, що нагро-
мадилися за час діяльності
органів державної влади, дер-
жавних підприємств, установ та
організацій, а також документи,
що передані державним архів-
ним установам іншими юридич-
ними і фізичними особами без
збереження за собою права
власності, є власністю держави.

Архівні документи, що нагро-
мадилися за час діяльності
органів місцевого самовряду-
вання, комунальних
підприємств, установ та органі-
зацій, а також документи, що
передані архівним відділам
міських рад іншими юридични-
ми і фізичними особами без збе-
реження за собою права влас-
ності, є власністю територіаль-
них громад.

Лілія МИНЬО,
начальник архівного відділу

Турківської РДА.

Національний архівний фонд України – складова частина
вітчизняної історико-культурної спадщини та інформаційних
ресурсів суспільства.

господарку, пасіку –  завжди дбали про сім’ю, щоб діти були ситими
і одягненими. Одночасно й діти старалися допомагати батькам.

Як почалася Друга світова війна, батька забрали  на фронт. Не-
легкими були і післявоєнні роки.

У восьмирічному віці  Ганнуся пішла до школи. Була старанною
ученицею, вчилася «на відмінно», а  після закінчення семирічки,
поступила у Бориславське медичне училище. На той час не було
автобусів, тому на науку доводилось добиратися пішки – стежками,
через ліси. Три роки навчання в училищі промайнули для Ганнусі як
одна мить. Після закінчення освітнього  закладу, у 1954 році, юною,
енергійною, завзятою  прийшла  вона  на роботу у Старий Самбір, а
потім  була скерована у смт. Стара Сіль. У 1956р. вийшла заміж за
односельчанина Михайла Яворського, що саме повернувся зі стро-
кової служби, яку проходив у морфлоті в Криму, і перевелась на
роботу у Турківську лікарню. За 40 років трудової діяльності різні
випадки траплялися  на медичній стезі – і серйозні гіпертонічні
кризи,  і  приймання пологів у «швидкій», і важкі кровотечі, і пере-
ломи – як відкриті, так і закриті…

Фельдшеру завжди притаманні зібраність, витривалість,
здатність ефективно діяти в скрутній ситуації, висока нервово-пси-
хологічна стійкість, доброзичливість, співчуття, співпереживання,
організаторські здібності, тактовність… Дуже приємно   чути слова:
«Я не знала, що це Ваша мама. Скільки разів вона приїжджала на
виклики – і завжди ставила правильний діагноз, давала ефективне
назначення».  І в повсякденному житті матуся старанна і працьо-
вита. Я пишаюся своєю Мамою і дуже її люблю!

Цьогорічна золота осінь  принесла моїй матусі, нашій  любій і
турботливій бабусі, добрій свасі 80-т славних, прекрасних літ!

Дорога наша, від імені всіх нас – дочки Наталії, зятя Ігоря,
онуків Христини та Уляни, сватів Михайліни і Павла та всієї
родини –  сердечно вітаємо з днем народження! Спасибі Вам за
Вашу турботу і любов. За те, що завжди залишаєтеся поруч,
за те, що переживаєте  за все разом з нами. За  Вашу життє-
ву силу, за внутрішню красу, за добре серце і прекрасну душу.
Спасибі Вам за все це.

Просимо в Бога здоров’я уклінно
Нашій найкращій у світі матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні довіку за щирість і ласку,
Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині, даруючи з радістю квіти,
Ми Вам віншуємо: «Многая літа!»

Наталія МУЗИКА.
м. Турка.

Життя юнака тільки розцвітало, неначе квітка, але злії
люди зірвали цей плід. Діти Нижньояблунського НВК
разом з класними керівниками навколішки зустрічали
бійця, тримаючи в руках квіти і свічки. Зустрічали Миколу
й односельчани, і люди з сусідніх сіл. Ніхто не зміг стри-
мати сліз, побачивши, як ідуть бійці, тримаючи в руках

портрет іще дитини. Особливо шкода було батьків та
рідних хлопця. Важко собі уявити, що було в них на душі,
скільки ночей вони не доспали, 2 роки не знаючи, де
їхня дитина: чи їсть, чи спить, чи врешті-решт жива?
Шукали і не втрачали надії, яка завжди вмирає остан-
ньою. Але надії усіх нас були марними. Хлопця знайшли

у Дніпропетровську, вже мертвого. Він був похований як
тимчасово нерозпізнаний солдат. У момент похорону
бійця через Н.Яблуньку їхав електропоїзд, який зупи-
нився на залізничному мості, своїм сигналом віддавши
шану Герою.

Ми ніколи не забудемо Миколу. Адже Герої ніколи не
вмирають. Вони навіки залишають слід у серці кожно-
го…

Слава Україні! Героям Слава!
Христина МАЦІКАНИЧ,

учениця 9-Б класу Нижньояблунської ЗОШ І-ІІ ст.

Ãåðî¿ íå âìèðàþòü!
У селі Нижня Яблунька відбулася сумна для всього українського народу подія. 28 вересня 2016 року

хоронили нашого Героя, захисника, велику Людину – Миколу Кльоба, який загинув 2 роки тому, на дев’ят-
надцятому році життя, 31 серпня у бою за Луганський аеропорт.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
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дакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавни-
чий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
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Прибирання приміщень та
житлових будинків. Якісно,
швидко, за доступними цінами.
Деталі за тел.: 0501553992.

Робота, візи
Безкоштовні вакансії в

Польщі, допомога у відкритті
польських робочих віз, терміно-
ва реєстрація на подачу доку-
ментів.

Тел.: 0990007640,
0683344544.

ЗНИЖКИ на работу
+матерiали.  Ремонтні послуги
будь-якої складності. Перепла-
нування, пiдвiснi стелі,
гiпсокартон. Опалення, тепла
пiдлога, водопровiд,каналiзацiя.
Плитка, стяжка, штукатурка,
шпаклiвка, сантехніка, электри-
ка. Балкони пiд ключ. Доставка
матер іал ів .  (0 6 8 )14 5 5 8 6 6 ,
(095)5523950.

ЗНИЖКИ на работу
+матерiали . Покрiвельнi робо-
ти пiд ключ. Мансарднi дахи. М’я-
ка покрiвля, металева, битумна,
полiмIрна, керамiчна черепиця-
. Облицювання, утеплення
будинкiв, квартир. Сайдiнг, фак-
турнаштукатурка, короiд,
термопанелi. Доставка матері-
алів. (068)1455866,
(095)5523950.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
працівниці Анні Іванівні Ільницькій з приводу передчасної смерті
брата – Василя. Вічна йому пам’ять!

Педагогічний колектив Вовченського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю української мови та літератури Ользі Дмитрівні Вов-
чанській з приводу великого горя – передчасної смерті чоловіка
Василя Івановича.

Турківське відділення Самбірської ОДПІ висловлює щире співчут-
тя Марті Миколаївні Копитчак з приводу великого горя – передчас-
ної смерті брата.

Відділ культури, працівники РНД та працівники народних домів
району висловлюють щире співчуття завідувачу НД с. Стоділка Ми-
хайлу Михайловичу Острубацькому з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття голові профспілкового комітету працівників освіти району
Михайлу Миколайовичу Кропивницькому з приводу великого горя –
смерті матері.

Загублене пенсійне по-
свідчення (п/с 132536), видане
УПФУ у Турківському районі на
ім’я Івана Михайловича Коваль-
чина, вважати недійсним.

Продам трактори Т-16, Т-25.
Відмінний технічний стан.
Тел.: 0508258272 (Василь).

До уваги пасажирів!
З 2 жовтня 2016 р. відновлено

рух маршруту Турка-Ужгород.
Час відправлення з Турки (авто-
вокзал) – 14.30 год. Час відправ-
лення з автостанції Ужгород-1
до Турки – 8.30 год., з автостанції
Ужгород-2 – 8.50 год.

Продається приватизована
двокімнатна квартира за 2 км
від м. Турка. Є газ, світло, водя-
не і пічне опалення, поруч з бу-
динком – колодязь. Госпо-
дарські прибудови – сарай,
погріб. Невелика земельна
ділянка.

Ціна – договірна.
Тел.:0981727404.

ЗАХИСТИ СВОЇХ!
ПІДПИШИ КОНТРАКТ ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ
Якщо Ви шукаєте цікаву роботу  з перспективою кар’єрного росту та

гідною зарплатою. Додатково - безкоштовне навчання  за спеціальні-
стю

Якщо Ви бажаєте отримати вищу освіту безкоштовно та мати після
закінчення ВУЗу не тільки диплом, а ще й гарантоване працевлашту-
вання.

Ми здійснюємо набір на військову службу за контрактом до
військових частин Збройних Сил України, а також готуємо абітурієнтів
для вступу до військових навчальних закладів

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ – ЦЕ:
- гарантія стабільного грошового забезпечення (оплати праці) від

7000 грн. в залежності від займаної посади (стрілець - 7003 грн, стар-
ший стрілець - 7499 грн, командир відділення - 8034 грн) ;

- додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоров-
лення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення
соціальних питань тощо);

- вільний вибір місця та умов служби по всій території України;
- можливість зробити кар’єру;
- можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;
- якісне безкоштовне медичне обслуговування;
- можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в т.ч. за

рахунок Міністерства оборони (після підписання другого
контракту);
- щорічна відпустка – від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшен-

ням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення, при вибутті у
відпустку виплачується допомога на оздоровлення, в такому ж розмірі;

- додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші, згідно
закону);

- безкоштовне харчування в обід (або компенсація), триразове хар-
чування в добовому наряді;

- право на отримання безкоштовного житла;
- право на пенсію після 25 років вислуги;
- інші соціальні гарантії, встановлені законами;
- служба зараховується до загального страхового стажу, стажу дер-

жавної служби.
5 кроків до контрактника
Крок 1:Завітай до свого районного військового комісаріату та більш

детально дізнайся про військову службу у Збройних Силах України.
Відвідай військову частину, яка тебе зацікавила, дізнайся про майбут-
ню службу та обрану спеціальність

Крок 2: Надання документів, вивчення особистості.
Крок 3: Проходження медичного обстеження, професійного та пси-

хологічного відбору.
Крок 4:Підписання контракту, проходження курсу навчання за обра-

ною спеціальністю у військових навчальних центрах.
Крок 5:Прибуття до обраного місця служби, проходження військо-

вої служби за отриманою спеціальністю.
За довідками звертатись у Львівський обласний військовий ком-

ісаріат за адресою: м.Львів, вул. І.Франка, 25. Тел.: (032)260-26-44.

Для підтримки   та збереження цілісності України! 
У суботу, 29 жовтня 2016р.  о 16:00 в   м. Турка 
Культурний центр « Україна» компанія 

продюсерський центр « 6 Секунд» у рамках  
всеукраїнського  туру презентує нову концертну 

програму 
« ДОРОГА ДО ХРАМУ» «За тебе все віддам», 

володаря двох  «Золотих  дисків» 

СТЕПАНА  ГІГИ 
За участю   заслуженої  артистки України – 

Квітослави і юного  містера  світу Степана  Гіги -
молодшого 
Замовлення квитків  за тел.: 3-16-46, 066-54-07-735, 
066-084-64-67, 068-68-12-674 

Частину коштів, виручених з концерту , буде  перераховано на підтримку української армії.
 

ÑÂ²Ò ÍÅ ÁÅÇ
ÄÎÁÐÈÕ ËÞÄÅÉ

У цьому переконалися, коли
в хату прийшла біда. По-
трібно було винайти  чималі
кошти на  лікування, а у сімей-
ному бюджеті  таких грошей
не було. Допомогли добрі, без-
корисливі і чуйні люди.

Висловлюємо щиру подяку
педагогічним працівникам шкіл
м. Турка, сусідам, колишнім ви-
пускникам 2007, 1984 років,
церковним громадам м. Турка та
всім, хто долучився до збору
коштів для проведення складної
та дороговартісної операції, хто
допоміг врятувати найдорожче
–  моє здоров’я.

Нехай Господь дарує Вам здо-
ров’я і нагородить за добро сто-
рицею!

З повагою – Ю.М. Гудочкіна
та її дочка.

За лічені хвилини на місце
події прибув пожежно-рятуваль-
ний підрозділ ДПРЧ-28 м. Тур-

ка, який оперативно приступив
до ліквідації пожежі.

Внаслідок займання, виникло

Ó ÒÓÐÖ² ÃÎÐ²Â
ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ ÀÂÒÎØÊÎËÈ
У вівторок, 4 жовтня, о 12:49 до Служби порятунку «101»

надійшло повідомлення про пожежу в підвалі п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку автошколи в м. Турка, по вул. Д. Галиць-
кого, 2. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНСУ у Львівській
області.

сильне  задимлення у будівлі,
тому вогнеборці вивели з гурто-
житку на свіже повітря 12 меш-
канців, щоб гарантувати їх без-
пеку.

Рятувальники локалізували
пожежу о 13:04 та повністю
ліквідували о 13:18. Внаслідок
займання вогнем знищено по-
бутові речі. Постраждалих внас-
лідок пожежі немає. Причину
загорання – встановлюють. 

Наш кор.

Подяка

Західний реабілітаційно-
спортивний центр (с. Яворів Тур-
ківського району) запрошує на
роботу  бухгалтера та бухгал-
тера-калькулятора. Вимоги:
вища освіта, стаж роботи бухгал-
тером  від 1-го року, навички ро-
боти в 1С.

Контакти: 032-693-36-40, 095-
586-02-38;

е-mail:turkazrsc@ukr.net.

Продається автомобіль
«Нива-Шевролет», 2005 р.в.

Пробіг – 39500 км.
Зимова гума на дисках.
У відмінному стані.
Ціна – договірна.
Тел.: 0993682560;

0985778669.

Верхньовисоцький первинний мисливський колектив висловлює
щире співчуття члену колективу Василю Васильовичу Стегурі з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.

ЗНИЖКИ на работу
+матерiали . Будiвництво - бу-
динки, прибудова, павільйони,
гаражi, навiси, альтанки. Банi,
басейни. Ворота, паркани будь-
якої складності. Доставка мате-
ріалів. (068)1455866,
(095)5523950

Щоб угамувати кашель, по-
трібно ретельно перемішати
м’якоть від 2 бананів, 250мл
гарячого молока, 1 дес. л. на-
турального меду й відразу
з’їсти суміш. Непогано напов-
нити банку шарами 250 г под-
рібненої цибулі та 100 г цукру,
настояти 3 години в теплому
місці,  процідити, макуху віджа-
ти і вживати щогодини по 1 ч.л.
цибулевого сиропу.

Мар’їн корінь здолає затяж-
ний кашель. Потрібно 1 ч.л.
подрібненого коріння рослини
залити 300 мл киплячої води,
настояти 1 годину, процідити
і пити по 5 ст.л. настою тричі
на день перед їдою. Вживати
його до стабільного поліпшен-
ня стану здоров’я.

При безсонні потрібно зали-
ти в емальованому посуді 0,5 л
вина «Кагор» 50 г насіння кро-
пу, довести до кипіння, прова-
рити 20-30 хвилин на слабко-
му вогні, процідити й пити на
ніч 50 мл приготовленого
відвару. Корисно з’їдати за 1-2
години до сну,  запиваючи склян-
кою теплої води, по 1 ст.л. на-
турального меду. Міцний, здо-
ровий сон вам гарантований.


