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ПОЖЕЖНИЙ
АВТОМОБІЛЬ –
ВІД ПАРТНЕРІВ З
ПОЛЬЩІ
Днями делегація з Турківського району – у складі голови районної ради
Володимира Лозюка, керівника секретаріату районної ради Лілії Голко,
заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила та начальника районного сектору МНСУ у Львівській області , підполковника внутрішньої
служби Світлани Мірошкіної – відвідала гміну Нождрец Республіки Польща.
У рамках візиту було поновлено угоду про співпрацю органів місцевого
самоврядування Республіки Польща, зокрема Турківської районної ради
та Вовченської сільської ради, яка була підписана десять років тому.
За словами підписантів, така угода потрібна для написання зокрема спільних
проектів для придбання нового пожежного автомобіля, в рамках програми «Україна-Польща-Білорусь». Окрім перспективних планів, маємо позитивний результат уже сьогодні. Голова районної ради повідомив, що депутати гміни Нождрец прийняли рішення подарувати Турківському сектору МНСУ у Львівській
області пожежний автомобіль, який до того був на бойовому чергуванні у
відповідній територіальній громаді. До того ж, війт Антоній Громала запевнив,
що спецмашину буде капітально відремонтовано й після полагодження всіх
формальностей її можуть забрати в Україну. Необхідні документи від гміни Нождрец уже скеровано в обласне управління МНСУ у Львівській області, які згодом переадресують в Міністерство праці і соціального захисту населення для
безкоштовного розмитнення. Є сподівання, що вже до кінця 2016 р. пожежний автомобіль прибуде в Україну.

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає директора школи – Михайла Миколайовича Трийцятника – з днем Ангела і бажає йому міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, Божого благословення.
Хай Вам легко працюється,
довго живеться,
Все множиться, вміється і
удається.
А Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі й многії літа.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Електронна реєстрація
дітей дошкільного віку у ДНЗ
району
З 1 листопада 2016 р. набрав чинності наказ
Департаменту освіти і науки Львівської ОДА
№08-01/468 від 12.10.2016р. «Про впровадження електронної реєстрації у ДНЗ»
Списки дітей 2015-2016 року народження, які
зареєстровані на паперових носіях у відділі освіти
Турківської РДА , не будуть братися до уваги в зв’язку зі змінами,вказаними у наказі № 08-01/468 від
12.10.2016р. Батьки повинні самі реєструватися
на сайті http://sadok.loda.gov.ua.
За прийом та відмову дитині у ДНЗ несе відповідальність керівник ДНЗ. Положення про порядок електронної реєстрації дітей у ДНЗ розміщено на сайті відділу освіти Турківської РДА http://
turka-rvo.edukit.lviv.ua/.

Турківський ПЛ продовжує набір на курси перепідготовки по професії електрогазозварник
та електромонтер з ремонту та обслуговування
електрообладнання.
Початок навчання – 1.12.2016р.
Термін навчання – 3 місяці.
За додатковою інформацією звертатися за
тел.: 0663841826; (03269)3-21-54; 0955857164.

У суботу, 26 листопада, з нагоди чергової скорботної дати голодомору в
Україні, о 15.30 год. біля скульптури
Божої Матері відбудеться молебень.
Влада району запрошує працівників установ, організацій району та всіх жителів
Турківщини, не байдужих до трагічної
долі України, прийти й вшанувати
жертв тоталітарного режиму.

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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
Двічі
на
місяць
безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 0959428428, 0 800 500 736.

ДОБРИЙ
ПРИКЛАД ДЛЯ ІНШИХ
У нинішній нелегкий час дуже важливою є турбота про молоде
підростаюче покоління, якому потрібно допомогти реалізувати себе у багатьох напрямках – профорієнтації, мистецтві, науці, спорті. Це прекрасно розуміє депутат Турківської районної ради
(фракція ВО «Батьківщина») Володимир Копитчак (на фото) і всіляко підтримує добрі справи і
наміри молодих бойківчан. Нещодавно Володимир Юрійович за 6 тис. грн. придбав для футбольної команди с. Верхній Турів комплект форми. Верхньотурівські футболісти щиро вдячні меценатові за такий бажаний подарунок і постараються докласти максимум зусиль, аби в майбутньому здобувати тільки перемоги у футбольних поєдинках.
Микола ЖИТНЯК.

ÁÎÐÈÍÑÜÊÈÉ Ë²ÑÃÎÑÏ
ÏÎÄÀÐÓÂÀÂ Ì²ÑÒÓ ßËÈÍÊÓ
Сьогодні в центрі міста, на майдані Шевченка, височіє гарна
жива ялинка. Вона замінила минулорічну, яка не змогла прижитися, геть всохла. Її довелося викорчувати. Лісову красуню, яка, до
речі, є навіть вищою за свою попередницю, днями привезли з лісу
в райцентр і посадили спеціалісти ДП «Боринське лісове господарство». А посприяв тому, аби жителі міста мали на майбутнє
пишну ялинку, яка не тільки прикрашатиме майдан, а й служитиме
жителям Турки за новорічну, щирий меценат, депутат Львівської
обласної ради, директор ДП «Боринське лісове господарство»
Михайло Ільницький.
Міська рада та громада Турки щиро дякують добродію Михайлові
Ільницькому за такий гарний і потрібний подарунок. І надіються, що
ця ялинка уже приживеться у нас надовго.
Ольга ТАРАСЕНКО.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ì²É ÂÅËÈÊÈÉ ÍÀÐÎÄ
ÍÀ ÌÀÉÄÀÍ²
У понеділок, 21 листопада, в день Святого Архистратига
Михаїла, в Україні відзначали День Гідності і Свободи – в знак
річниці Майдану, який відбувся три роки тому. Революція
Гідності ознаменувала новий етап в житті України, творцями якого стали й багато жителів Турківщини, серед яких турківчанин, багаторічний майстер виробничого навчання Турківського професійного ліцею, палкий патріот рідного краю,
який з перших і до останніх днів присвятив себе Майдану, Іван
Бойко. З ним завжди майданівський синьо-жовтий прапор, який
виносить не лише на святкові та урочисті події, а й під час
сумних і журливих моментів – похоронів наших хоробрих Героїв. Серед його революційних експонатів – символічна козацька булава, а на одязі постійно носить прищепленою синьо-жовту стрічку. Сьогодні Іван Бойко – гість редакції.
– Ще з 1989 року я разом з
покійними Степаном Бичеком
та Мироном Марковичем, а також
з Юрієм Калиничем, Василем
Круцом та іншими побратимами – постійно у вирі усіх революційних і політичних подій в
країні, – каже Іван Михайлович. –
Бо дух патріотизму у мене, правду мовлячи, у крові – це від діда
й прадіда. До речі, мій дід геройськи загинув у Венгрії, будучи
в складі знаменитої сотні «Бойківська». 21 листопада 2013-го
розпочалися перші серйозні
протестні акції в Києві – як реакція на рішення Кабінету Міністрів
України про призупинення процесу підготовки до підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Найперше
мітингували студенти. Лозунги
їхні були різні, але справедливі –
«Зека на нари – тоді підем на
пари!», «Молодь нації – за євроінтеграцію!». Це був крик душі
кожного щирого українця. Вночі,
30 листопада, за вказівкою зверху, стався силовий розгін Майдану, протести людей переросли
у Революцію Гідності. І 2 грудня
я, як і багато інших турківських
патріотів, не вагаючись, уже був
у Києві. На той час новостворений штаб національного спротиву злагоджено керував усіма
протестними акціями. На Революцію Гідності стали приїжджати люди з усіх регіонів України, і
майже половина з них були
мешканцями Києва. Як писав
один з поетів: «Мій великий народ на Майдані – мій колишній
народ на дивані». Люди відривалися зі своїх насиджених, теплих місць і направлялися в столицю захищати свою гідність і

свободу. Там було приблизно 2
мільйони мітингувальників і переважна частина – люди з вищою освітою. Київ був увесь покритий синьо-жовтими прапорами. Кожен виступ на сцені Майдану закінчувався словами «Сла-

ва Україні!». Це викликало велике почуття національної гордості.
Намети стояли всюди – біля Будинку профспілок, будівлі Київської міської адміністрації, Жовтневого палацу, Українського дому…
Наша 29-а Бойківська сотня також брала участь в барикадах.
Одні вартували на Грушевського, інші охороняли вулицю Інститутську. Кожна сотня мала своє
місце охорони Майдану. Пригадую, як 16 грудня владою було
прийнято рішення про заборону ходити нам з палицями і в касках, і яке це обурення виклика-

ло у всіх. Далі «беркутівці» планували зачистити те місце, де
стояли студенти, і поставити там
«йолку», але народ вперто не
уступався. Тоді знову «беркутівці»
застосували проти майданівців
силу, але поставити свою «йолку» владі так і не вдалося. 19
січня, на Йордан, на Майдані
знову було протистояння. Ми тоді
підпалили автобуси. Згодом, 22
січня, на Грушевського, біля стадіону «Динамо», було поранено
нашого прапороносця Романа
Сеника. А за кілька днів Роман
помер від поранень у лікарні. 18
лютого 2014-го ми знову йшли
ходою до Верховної Ради з вимогою відмінили репресивні
диктаторські закони, які утискали права громадян. У Маріїнському парку поранили й мене. Я

втратив пам’ять. Мене відразу ж
забрала наша львівська бригада медичної допомоги. Відкачали, вийняли осколок з ноги, і я з
тою перев’язаною ногою і залізною палицею, яку мені зробили
кияни, пішов у наступ на «беркутят». Бив, куди міг. Як мовиться,
смачно, і від душі. Будучи на Майдані, разом з побратимами охороняв Український дім, Будинок
профспілок. Кілька разів разом
з друзями їздив пікетувати маєтки можновладців у Конче Заспу,
з Автомайданом побував у Межигір’ї. Нас возив туди своєю
машиною виходець з Турківщи-

ПРО 500-РІЧЧЯ
РЕФОРМАЦІЇ
26.08.2016 року Президент України підписав Указ про святкування 500-річчя реформації. Як зазначив Президент,- реформація є дуже важливим елементом історії
європейського континенту і її поворотним моментом, початком прогресивного
розвитку. Всі серйозні дослідники історії відзначають, що позитивні зміни в житті
Європи почалися саме після зміни у світогляді жителів європейських країн, яких в
тій чи іншій мірі торкнулася РЕФОРМАЦІЯ. Власне після цього почалися позитивні
зміни і добробуту людей, і освіти, і охорони здоров’я, і культури, і музики, і архітектури. Реформація, яка почалася змінами в духовному житті, охопила всі сфери
життя європейців. Реформація торкалася і слов’янських народів в 16-17 століттях,
але з певних причин не утвердилася на наших землях. Сьогодні для євангельських
церков України важливим є розуміння того, щоб донести до всіх той факт, що
Європа стала успішною саме тому, що в 16-му столітті там почалася реформація, і саме завдяки їй, сьогодні люди в Україні прагнуть європейських стандартів.
Нашому Господеві угодно нагадати причину європейського добробуту, - навернення до євангельської істини і заміна формальної релігії близькими стосунками з
БОГОМ, а саме в цьому полягала серцевина РЕФОРМАЦІЇ, а також нагадати причину теперішньої кризи - відступлення від християнських цінностей, від ІСТИНИ Божого Слова в модернізм, гуманізм і таке ін.
Напередодні святкування 500-річчя реформації слід зазначити, що євангельські церкви
України, і також нашого району, готують цілий ряд заходів, щоби розказати про особливості
євангельської віри. Розказати про свої церкви, розвіяти ті страшні стереотипи, які були
сформовані про християн в часи войовничого атеїзму. Розказати про те, як ми, слухаючи
проповіді Слова Божого, пізнаючи волю Божу, вчимося жити свято і бути вірними громадянами України. Власне, всі демократичні перетворення в європейському суспільстві поча-
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ни Іван Бобітко. Словом, на Революції Гідності був від початку і
до її завершення. І гордий з того,
що став її учасником.
– Іване Михайловичу, чи отримав Майдан те, чого прагнув?
– Майдан ставив три важливі
вимоги. Це повне припинення
репресій, реабілітація політичних в’язнів, закриття справ, відведення силовиків у казарми, покарання винних. Наступним було
відставка Януковича, перезавантаження влади і прозорі, чесні
вибори. І зміна системи, а не просто людей у владі. У результаті
цих бурхливих політичних подій
було усунено від влади Януковича, відбулася відставка Азарова,
призначено новий уряд на чолі з
Арсенієм Яценюком, розпочалися масові повалення пам’ятників
Леніну, а також почалося російське вторгнення на територію
України. Так, Майдан ніс людям
великі сподівання. Але не так
сталося, як бажалося. Петро Порошенко обіцяв, що за 24 години закінчиться війна. Ми усі йому
повірили. Так само, як у свій час
повірили Ющенкові. Ніхто з колишніх «беркутівців» за вбивства
на Майдані не покараний. Жити
стало важче, пенсії – жалюгідні.
Пообіцяли більшу зарплату, до
неї ще далеко, а ціни на товари
вже космічні. На превеликий
жаль, не помінялася й система,
не викоренена корупція. Маємо
власну символіку – свій герб,
Гімн, прапор, свою грошову одиницю – гривню, але не маємо
нормального, я не кажу прекрасного, європейського людського
життя. А маємо те, що верхівка
жирує, а народ бідує. І все ж я
вірю в краще майбутнє нашої
неньки-України. У людини віра
має вмирати останньою. Грішимо, потім ідемо до церкви, аби
висповідатися. Бо ми віримо. Чи
не так? І ще так може статися,
що Архангел Михаїл зі своїм божим військом скине того матеріалізованого диявола з Кремля,
який гнобить не тільки український народ, а й інші народи світу,
у безодню. Тільки Господь Бог і
Архангел Михаїл годні допомогти
нам. Але ще й ми самі повинні
любити свою землю, боротися за
своє майбутнє, кожного дня сумлінною працею приближаючи
його. Бо хто не любить свою маму
– це не дитина, а хто не любить
свою батьківщину – це не людина.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Колектив ПП «Тур-Авто» вітає з
ювілейним днем народження
начальника автостанції м.
Турка – Марію Миколаївну Кметик – і
бажає шановній
іменинниці міцного здоров’я, гарного святкового настрою, сповнення
усіх мрій і бажань, поваги від людей, родинного тепла,
Господньої опіки на довгі і щасливі роки життя.
Ваш ювілей – не тільки Ваше
свято,
Радіють з Вами друзі й рідні
теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості
без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Хай жито на столі і Бог на
небі
Завжди рятунком будуть
Вам.

Від щирого серця і з великою
любов’ю вітаємо з ювілейним
днем народження дорогу і люблячу, чуйну і щиру, добру і дбайливу дочку,
дружину, матусю і
невістку, турківчанку – Ірину
Богданівну Годованець. Бажаємо Тобі, рідненька,
здоров’я і любові, щастя і удачі,
сповнення мрій і всіляких земних
гараздів, мирного неба і сімейного благополуччя, рясних Божих
благословінь.
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я і радість, й наснага,
І шана людська і повага.
З любов’ю – мама Зіна, тато
Богдан, чоловік Микола, донечки
Марина і Юлія, сваха Марія із
сім’єю.

лися саме завдяки реформації. Треба, щоб люди знали, що християни, які люблять Боже
Слово, завжди будуть більш освічені, ніж просто релігійні, котрі ніколи не брали до рук
Біблії. Один вчений, Макс Вебер, в своїй книжці «Протестантська етика та дух капіталізму»
зазначає, що він, їдучи північною Європою, бачив велику різницю між містами та вулицями
навіть в одному місті, де жили віруючі в СЛОВО БОЖЕ християни і невіруючі, і як вони
відрізняються охайністю, чистотою і т.д..
Отже, перше – це розказати правду про протестантів. Друге - це розказати, що євангельські віруючі є в Україні , є і в Турківському районі. В Україні їх досить багато і це впливова
меншина, хоч вони – дійсно меншина, але це впливові люди, які багато чого роблять, і
треба зробити ще більше добрих справ, щоб люди бачили наші добрі діла і прославляли
ОТЦЯ НАШОГО НЕБЕСНОГО.
У районі розроблено заходи щодо відзначення 500-річчя реформації. Протягом року у
навчальних закладах, установах культури, на міськолму стадіоні, мистецькому центрі «Україна» буде проведено цілий ряд заходів, присвячених цій даті. Усі бажаючі зможуть переглянути фільми на християнську тематику, отримати літературу про історію та героїв реформації, а також поспілкуватися з однодумцями.
І, накінець, напевно найважливіше, ми хочемо, щоби всі християни зрозуміли свою
відповідальність і запропонували суспільству шлях виходу з кризи. Цей шлях дуже непростий, хоч і зовсім не дорогий, без всяких матеріальних затрат і кредитів, але одночасно
дуже ефективний. Не буде в Україні жодних реформ, якщо не буде реформи духу, реформи
всередині людської душі, - РЕФОРМАЦІЇ. Не буде ніяких антикорупційних реформ, соціальних змін, поки не зміниться людське серце.
Хочеш змінити світ – зміни себе.
Хочеш змінити країну - зміни себе. Очисть себе – і очиститься країна. Ось головне, що
треба донести до людей. Про це говорили перші протестанти, зокрема - пуритани, а зараз
мають про це сказати українські християни, християни всіх конфесій.
З нами Господь і Його ПРАВДА, і Його Слово.
Хай Господь благословить усіх нас, всіх християн, і побудить шукати Його, поки ще можна
знайти.
«Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько!». Iсая
55:6.
Микола ЯЦКУЛЯК,
пресвітер церкви ЄХБ м. Турка.
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«ÁÎÐÈÍÑÜÊÈÉ
ÃÐÀÌÎÔÎÍ ÒÀËÀÍÒ²Â»
Минулої неділі в смт. Бориня відбувся другий (уже традиційний) районний конкурс мистецтв «Боринський грамофон талантів». Захід організований гуртком «Щасливе дитинство», що вже не перший рік діє при храмі Св.Євхаристії УПЦ КП.
Напередодні заявки на конкурс подали понад 10 навчальних закладів Турківщини. Але, у зв’язку з погодніми умовами (сильними
снігопадами), участь взяли лише юні таланти з смт. Бориня та с. Бітля. Втім, попри невелику кількість учасників, в залі
панувала святкова атмосфера, були хвилювання, а головне – старання якомога краще показати свої здібності. Як і годиться,
конкурс розпочався з молитви, яку провів натхненник і організатор як гуртка, так і конкурсу, настоятель храму о. Казимир.
Разом з ним усі молилися за мир, за спокій у нашій державі, за щасливе майбутнє дітей.
Авторитетним і представницьким був склад журі, до якого увійшли начальник відділу культури Турківської РДА Володимир Кузьмин, його
заступник Лілія Яворська, Боринський селищний голова Іван Яворський та працівник РНД, відомий далеко за межами Турківщини
гуморист Микола Комарницький.
Діти декламували вірші про
війну на Сході України, виконували мелодійні бойківські пісні.
Особливо вразив усіх своїм виконанням маленький козачок
Павлик Радевич. Добрий
настрій усім присутнім у залі
подарував танцювальний колектив «Бітляночка» (керівник
Н.О. Мельникович) жартівливою
постановкою «На ярмарку» та
колектив «Марічка» (керівник Т.
І. Петрайко) – запальним
танцем «Марічка».
Після підбиття підсумків, журі
винесло свій вердикт. З дев’яти
учасників у розмовному жанрі
перше місце посіли Катерина
Боднар та Марина Марочканич.
Друге – Христина Марочканич,
третє – Галина Матківська та
Наталія Пукеца. З 5 учасників
хореографічного жанру перше
місце здобули колектив «Бітляночка» та колектив «Марічка»,
друге – колектив «Діти України». А з 17 вокалістів найкращою була Наталія Іжик (перше місце), Ірина Дорош, Христина Марочканич та Вікторія Комарницька показали
другий результат, Валерія Пудло, Роксолана та Діана Оначишичі були третіми. Перше місце визначено й дуету в складі Анни Обидєнової
та Таїсії Вовк. А лауреатом конкурсу став Павло Радевич. До речі, його мама, Галина, високо оцінила творчі здібності дітей та вміння
організатора – Людмили Комарницької та натхненника і духовного наставника – о. Казимира. Вона щиро вдячна їм за те, що навчають
дітей мудрого, доброго, вічного.
Усі учасники конкурсу були нагороджені грамотами. Переможці отримали медалі і дипломи, а лауреат – кубок. Після, так би мовити,
творчої програми на дітей чекав «солодкий стіл», за який організатори вдячні депутату Турківської районної ради Ярославу Паращичу.
Особливу подяку вони висловлюють голові Турківської районної ради, багаторічному спонсору гуртка, який постійно підтримує розвиток
дітей, Володимиру Лозюку. До речі, Володимир Омелянович був присутній на конкурсі мистецтв. Також вони дякують за підтримку
депутату Верховної Ради України Андрію Лопушанському, Боринському селищному голові Івану Яворському, депутату Львівської обласної
ради, директору ДП «Боринське лісове господарство» Михайлу Ільницькому, директору Агро-ЛТД Роману Биїку, лісничому Боринського
лісництва Мар’яну Лабецькому.
Високо оцінюючи діяльність гуртка «Щасливе дитинство» у Борині, хочеться зробити слушне зауваження настоятелям інших храмів
району, які також могли б організовувати щось подібне. Таким чином прищеплювати дітям любов до України, до своєї малої батьківщини,
відданості принципам християнської моралі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«Оранта» – 95 років на захисті
вашого добробуту!
Сьогодні, 25 листопада 2016 року, НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» святкує своє 95-річчя!
НАСК «ОРАНТА» є правонаступницею Укрдержстраху, і це не формальне згадування, а повноправна спадкоємність для Компанії,
яка зберегла кращі традиції, мережу підрозділів та славиться винятковою відданістю та корпоративною солідарністю працівників.
«ОРАНТА» є справді народною
компанією і до цього часу залишається найбільш відомим брендом в Україні в своїй галузі, символом українського страхування. Вона живе одним життям з
усією країною, переживаючи разом з нею і труднощі, і перемоги.
Напередодні свого великого свята, НАСК
«ОРАНТА» висловлює глибоку вдяку своїм працівникам, які, незважаючи на ускладнення та
проблеми, що зустрічались на шляху Компанії,
своєю самовідданою працею розвивали та
зміцнювали її і сьогодні заслужено пишаються і
історією, і сьогоденням «ОРАНТИ».
Компанія висловлює щиру вдячність своїм
страхувальникам, які у всі часи вірили в її силу, надійність та добросовісність і залишались їй вірними. Саме для них Компанія підготувала нові цікаві пропозиції та привабливі програми страхування.
Ласкаво просимо завітати до Турківського районного відділення Львівської обласної дирекції НАСК «ОРАНТА» (м. Турка, вул.
Міцкевича, 43, тел.: 3-15-29 або моб. тел.: 0957983001) та ознайомитись з ювілейними страховими продуктами Компанії (в т.ч. КАСКО 95 (95+) за низькими тарифами).

3 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Колеги – Валерій Височанський, Богдан Михайлик, Володимир
Ло невсь ки й,
М и к о л а
Іль ниц ь кий,
Іван Дудурич,
Віталій Дякунчак щиросердечно вітають з
нагоди дня народження свого колегу, жителя с. В.Висоцьке – Ярослава Юліановича
Дем’яновського – і бажають
шановному імениннику міцногоміцного здоров’я, невсипущої
життєвої енергії, благополуччя,
мирного неба, родинного тепла,
довголіття.
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим
більше щастя.
Людської шани зичимо й
тепла,
Достатку, миру, злагоди в
родині.
Журба щоб в безвість
відійшла,
А радість щоб жила у
кожній днині.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Передплатiть
«БОЙКIВЩИНУ»
1 місяць – 9,12 грн.
3 місяці – 26,66 грн.
6 місяців – 51,62 грн.
12 місяців – 102,04 грн.

НАШ ІНДЕКС
68486

ІНФОРМАЦІЯ
ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îííèõ òîðãàõ ìàéíà Òóðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Назва майна: нежитлова будівля по вул.Міцкевича, 2 в м.Турка. Відомості про будівлю: приміщення
№58 загальною площею 15,3 кв.м, розташоване на другому поверсі двоповерхової цегляної будівлі з
підвалом (колишнього готелю), побудованої орієнтовно до 1939 року, ІІІ групи капітальності, технічний
стан класифікується як незадовільний. Об’єкт оцінки розташований у середній частині населеного
пункту.
Початкова ціна продажу: 26 800 (двадцять шість тисяч вісімсот) гривень ( без урахування ПДВ).
Гарантійний внесок, в сумі 2 680 (дві тисячі шістсот вісімдесят) гривень (10% від початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ)), вноситься на рахунок Турківської міської ради №37322090043667 в УДК у
Львівській області, МФО 825014, код 04056026.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону. Реєстраційний збір за участь
в аукціоні (у розмірі 17 грн.) перераховувати на розрахунковий рахунок Турківської міської ради
33218839700666 в УДК у Львівській області, МФО 825014, код 04056026.
Крок аукціону: 10% від початкової ціни продажу.
Умови розрахунків: кошти вносяться шляхом безготівкового перерахунку. Аукціон відбудеться через
місяць після публікації інформації за адресою: м.Турка,пл.Ринок,26 (зал засідань) – 26.12.2016 р., о
12.00 год.
Час ознайомлення з майном: щоп’ятниці – з 12.00 год до 13.00 год.
Покупцями мають право бути фізичні та юридичні особи, які подають наступні документи:
- Фізичні особи (крім заяви) подають: завірені належним чином копії паспортних даних, копію податкового номера, довідку банку про номер рахунку в банківській установі, з якої будуть здійснюватися
розрахунки за придбаний об’єкт, податкову декларацію, квитанцію про сплату реєстраційного внеску,
квитанцію про внесення гарантійного внеску (10% початкової вартості об’єкта).
- Юридичні особи (крім заяви) подають: повну назву заявника та його юридичну адресу, прізвище,
ім’я та по батькові керівника, номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації (довідку з банку), квитанцію про сплату реєстраційного внеску, квитанцію про внесення гарантійного внеску (10% початкової вартості об’єкта),
нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути
покупцем згідно закону, довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан та доходи (податкову декларацію).
Прийом заяв припиняється через 27 днів з дня публікації оголошення.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 3-21-37.
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«ÇÀÕÈÙÀÒÈ Ð²ÄÍÓ ÇÅÌËÞ –
ÖÅ Ì²É ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ»
Неоголошена війна на Донбасі триває вже більше двох років.
Нам, жителям мирної території, важко усвідомити, що вона
не в Іраку чи Чечні, не в Афганістані чи Сирії, а у вишиваній,
оспіваній піснями, мальовничій нашій Україні. І що на цій
страшній війні за свою рідну землю, за нас з вами, від ворожого снаряду перестало битися не одне молоде, хоробре і гаряче серце. Так, у це важко повірити. Але потрібно проковтнути
біль тої страшної правди і усвідомити, що саме вони, ці незламні гарячі серця, не думаючи за себе, а в першу чергу за
свою родину, за неньку-Україну, не маючи потужної зброї, нормального обмундирування, навіть елементарної доброї їжі,
тоді, у 2014-му, зупинили подальший наступ ворога на нашу
територію. І серед тих, хто воював у той нелегкий час на
передовій лінії фронту, був і наш земляк, працівник культосвітньої ниви, 44-річний житель Верхнього – Микола Антонів.
Вийшло у його долі, як мовиться, просто з клубу – на війну.
Мирну професію – працівника
культури – Микола почав здобувати у 1987 році, коли став студентом Львівського культосвітнього училища, а військову (перед цим довелося перервати
навчання) – у 1990-му, коли призвали на строкову військову
службу. Високого, стрункого, з
відмінною спортивною виправкою, юнака, після відповідної
підготовки у Рязані, зарахували
у російський спеціальний батальйон військ ООН, який воював у так званих «гарячих» точках світу. Там був поранений. 27
листопада 2002 року, у здавалось би мирний час, повернувся Микола до рідного дому у
статусі учасника війни. Прийшов,

і далі продовжив навчання.
Після закінчення культосвітнього закладу працював у Боринському філіалі Турківської дитячої
музичної школи, потім на деякий час залишив цю роботу, а з
2006 року він уже повністю на
ниві культури – як завідувач
Народного дому с. Верхнє.
У жовтні 2014 року по мобілізації Микола Антонів був призваний в армію – у 80-ту окрему
десантно-штурмову бригаду.
Яворів, Старичі, Вербляни –
місця, де проходив військовий
вишкіл. «Хлопці з «80»-ки були
фізично здорові, змужнілі, уже
підготовлені до надзвичайних
ситуацій. Багато з них служили в
Югославії, Придністров’ї, Чечні,
дехто й у Лівії. Навіть не знав, що
стільки таких є. Кожен пройшов

свою бойову школу, та ніхто із них
такої війни, як у нас – підлої,
підступної, гібридної, ще не бачив», – каже Микола Антонів.
Уже у зоні АТО наш земляк був
скерований старшиною роти в
24-у окрему механізовану бригаду. Ту саму, яка, під ураганним
вогнем усіх видів артилерії,
зірвала план Путіна організувати «котел» на Луганщині. Біля
Кримського хлопці стояли
місяць без води і їжі. За словами Миколи, їм тоді багато допомагали волонтери із Суховолі і
Львова, підключилися до пошуку генератора, який солдатам
був вкрай потрібен, й Миколині
брати. Потім було місто Щастя,

яке щодень, вдень і вночі, обстрілювали снайпери, бомбили
з «Градів» і мінометів. Одну із
висот у Щасті наші герої, а з ними
й Микола, тримали досить тривалий час.
– На самий Новий рік 2015-го
нас поміняли, відправили на
ротацію додому. За цей час
встиг поїхати до сватів у Київ, а
повернувшись, відразу ж, не гаючи й хвилини, рушив на Схід
України, знову на передову, –
розповідає наш земляк. – У Чугуєві догнав батальйон, в якому
служив. Одразу ж відправили утримувати 29-й блокпост, а потім
були Дебальцево, Попасна, інші
населені пункти. З 29-го блокпоста перекинули в Авдіівку, а наприкінці січня ми уже були на
31-му блокпосту, на знаменитій

Бахмутській трасі. Усі солдати
– як одна сім’я, як одна родина.
На війні міцніє чоловіча дружба.
Там прекрасно видно, хто є хто.
Не всі витримували напругу
війни. Були й проблеми. Але до
моменту першої небезпеки все
переосмислювали, тоді окопи
рили всі, навіть ті, хто не вмів тримати в руках лопату, і вказівки та
накази виконували без жодних

нарікань. А ось місцеве населення відносилося до українських солдатів по-різному. Пригадую, як нас запросили в Орєхо-

во, у школу, на останній дзвоник.
Спершу ми подивилися виступ
дітей, а потім я, взявши в руки
баян, виконав кілька наших
патріотичних і народних українських пісень. Слухаючи їх, люди
плакали. «Ми дуже далекі від
України», – усвідомлювали і казали про це нам вголос. Мені
шкода тих людей, вони нічого не
винні, що так багато літ жили
відірвані від усього українського.
Демобілізували Миколу Антоніва в жовтні 2015 року. На передовій він пробув 10 місяців. З
роти, в якій воював, не повернулися до рідної домівки 10 осіб,
серед них і командир роти та
заступник командира. З командування роти їх живими залишилося двоє – один із сільських
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голів Кам’янка-Бузького району
і Микола, старшина роти. Повернувшись з АТО, Микола
підтримує тісні стосунки з родичами загиблих побратимів, часто відвідує могили своїх бойових
товаришів, молиться за упокій
їхніх світлих душ.
– Разом зі мною служив Володимир Труш – старший викладач факультету культури і мистецтв Львівського Національного університету ім. І. Франка. Я
уже 6 місяців прослужив, як він
у званні капітана прийшов до
нас. Дуже сильна, досвідчена і
вольова це була людина. В районі Авдіївки Володя разом зі
своїм бойовим товаришем, заступником комбата Віталієм
Кравченком, родом з Рави-Руської, підірвалися на міні, – з сумом розповідає Микола Михайлович. – Згідно з рішенням Ученої ради вишу, 31 жовтня цього
року одній з аудиторій корпусу
факультету культури і мистецтв
ЛНУ ім. І.Франка було урочисто
присвоєно ім’я Володимира
Труша, який рівно рік тому загинув біля Авдіївки Донецької області під час виконання бойового завдання. Він посмертно нагороджений орденом «За
мужність ІІІ ступеня». Я був запрошений на цю зустріч. І що знаково: сів саме за той стіл, де
колись сидів Володя. Всі оглянулися на мене – батьки, сестра, а я не розумів, у чому справа. Про Володимира Труша зараз пишуть книгу, і дуже багато
спогадів взято з моїх слів.
Так, школу ми пройшли дуже
серйозну. Я би не побажав нікому бути там. Дуже великі втрати.
Це – жахлива війна. Є люди, що
просто перебували в зоні АТО,
а є, що воювали. І в цьому велика різниця. Одне бути на нульовій зоні, а зовсім інше – на
першій, другій, третій. Зустрічався я там з нашими відважними
земляками Миколою Коноваленком та Євгеном Стерлянніковим. Ці хлопці були в територіальній обороні. Хтось з солдатів був на передовій, а хтось
трохи далі, але все одно усі вони
– молодці!
Нещодавно Миколу Антоніва
викликали на військовий збір.
Він вважає, що це добре, адже
хлопці, які пройшли АТО, повинні не втрачати свою бойову
виправку, щоб, у випадку війни,
змогли швидко зайняти відповідний рубіж і воювати. Він поїхав
на збори, а всі вдома – мама
Ольга, тато Михайло, дружина
Людмила, сини Микола і 9річний Василько, донька Ольга,
переживали, що Миколу знову
кудись заберуть. Хоча знають,
якби на рідні терени прийшла
війна, він пішов би їх захищати.
У Миколи Антоніва – багато
бойових нагород. Серед них
відзнаки за службу у військах
ООН, хрест Мужності, медаль
«За любов і жертовність до України», «За взірцеву військову
службу», «За участь у бойових
діях» і багато-багато інших. Про
нагороди він говорить скромно,
неохоче, більше про тих, хто загинув, про своїх бойових побратимів:
– Хай ніколи не зітруться в
пам’яті нашій імена тих, хто не
повернувся з АТО, хто віддав своє
життя, пішовши у безсмертя.
Схилімо голови перед їх світлою
пам’яттю.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого кума, жителя с. Красне – Василя Васильовича Марусяка – щиросердечно вітають з
35-річчям від дня народження
куми Андрійчини і
бажають йому
міцного-міцного
з д о р о в ’я ,
здійснення усіх
планів і бажань,
любові, добра,
бл а г о п о л уч ч я ,
Божої ласки і опіки
на довгі і щасливі роки життя.
Хай стежка життєва радістю квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої
долі,
Щирого затишку в серці і в
домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя
й долі
Щирими словами,
А Бог хай обдаровує
Довгими літами!
Дорогу, люблячу, чуйну і турботливу дружину, маму, бабусю і прабабусю – Марію Федорівну Лило
із с. Вовче – із 80-річним ювілеєм
щиросердечно вітають чоловік
Семен, син Іван з дружиною Любою, син Степан, дочка Люся з чоловіком Миколою,
син Василь з дружиною Любою, дочка
Наталія з чоловіком Миколою; онуки Галина, Ірина з
чоловіком Богданом, Світлана з чоловіком Миколою,
Леся з чоловіком Михайлом,
Наталя, Назар, Міша, Діана і Ростислав; правнуки Анічка і Ростислав та бажають дорогій ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, мирного,
безхмарного неба, родинного
тепла, достатку, Божої ласки на
многії і благії літа.
Люба матусю, бабусенько
мила,
Спасибі велике, що Ви нас
зростили.
Що Ви нас любите, завжди
помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам
бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жилине тужили,
Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в
нас – найкраща.
Турківський комітет профспілки
працівників АПК щиро вітає з ювілеєм – 60-річчям від
дня народження –
колишнього голову
ревізійної
комісії
профспілки – Ярославу Станіславівну Торищак – і бажає шановній ювілярці доброго
здоров’я, невсипущої життєвої енергії, любові від рідних, мирного неба, довгих і щасливих років
життя.
Всім колективом ми Вас
вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро
дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÉ ÏÅÐÅÕ²Ä:
Â²Ä ²ÄÅ¯—ÄÎ ÂÒ²ËÅÍÍß!
МІСЦЯ ПРИКОРДОННИХ
ПЕРЕХОДІВ ОГЛЯНУТЬ ВИЩІ
ПОСАДОВІ ОСОБИ ДВОХ КРАЇНПольщі та України.
Днями відбудеться спільне виїзне засідання Комісії інфраструктури Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України, яке
підведе підсумки результатів спільної прикордонної співпраці.
Так ось, цій міждержавній події передувала чітка і наполеглива
праця керівника облдержадміністрації Олега Синютки та народного депутата України Андрія Лопушанського.
Тож, щоб очевиднішим був процес цієї непростої дворічної
співпраці, вдамося до хронології подій.
1) 31 березня - 1 квітня 2015 року у місті Жешув відбулося XII
засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради
з питань міжрегіонального співробітництва.
З української сторони на засіданні головував заступник міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода. У роботі активну участь брав
народний депутат України Андрій Лопушанський.
З польської сторони на засіданні головував Державний секретар
Міністерства внутрішніх справ Республіки Польща, голова Польської
частини Ради Пьотр Стаханьчик та спеціалісти з міжприкордонної
співпраці.
На засіданні Ради з української сторони народний депутат України Андрій Лопушанський запропонував розглянути збільшення
кількості пунктів пропуску, на яких здійснюватиметься спільні митний і прикордонний контроль.
Рада звернула увагу на доцільність використання фінансових
коштів Цільового кредиту Уряду Республіки Польща для України. Ці
кошти скеровувались на розвиток дорожньої інфраструктури, включно з інфраструктурою для здійснення контролю персонального руху
в пункті пропуску Краковець, а також розвиток під’їзних доріг до
існуючих і запланованих пунктів пропуску: Грушів – Будомєж, Угринів
– Долгобичув, Смільниця – Кросценко, Нижанковичі – Мальховіце.
2) 6 жовтня 2016 року у польському місті Ряшів відбулось засідання з транскордонного співробітництва. Українську делегацію
очолював голова держадміністрації Олег Синютка, народний депутат України Андрій Лопушанський. З польської сторони делегацію
очолювала Підкарпатський воєвода Ева Леніарт. Ця комісія обговорила плани з відновлення залізничної колії « Хирів-Загуж».
3) 10 жовтня 2016 року у Кракові відбулось засідання з питань
пропуску та прикордонної інфраструктури українсько- польської
Міжурядової координаційної ради. На цьому засіданні обговорили
питання пунктів пропуску та міжрегіональної розбудови інфраструктури. З української сторони активно лобіював пункти пропуску у
Старосамбірському та Турківському районах народний депутат України Андрій Лопушанський.
4) 27-28 жовтня 2016 року у місті Львів відбулося ХІІІ засідання
українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань
міжрегіонального співробітництва.
На Раді взяли участь вищі посадові особи Львівщини. З підсумками свого дворічного досвіду співпраці з польськими колегами виступив з промовою народний депутат України Андрій Лопушанський.
З польської сторони на засіданні головував перший заступник
Міністра внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща, голова Польської частини Ради Якуб Скіба.
Українська сторона зазначила, що має успіхи у впровадженні
нової системи управління регіональним розвитком. А також – у
проведенні децентралізації та територіальній консолідації. Було
повідомлено про прийняття Урядом України, в серпні 2016 року,
Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на
2016 - 2020 роки.
5) 2 листопада 2016 року, у депутатському зверненні до Прем’єрміністра Володимира Гройсмана, Андрій Лопушанський написав:
“Складовою частиною 125-го виборчого округу, мешканці якого
обрали мене у Верховну Раду України, є Турківський та Старосамбірський райони Львівської області. Вони розміщені вздовж прикордоння між Україною та Польщею. Турківський район має прикордонну межу у 65 кілометрів, а Старосамбірський – у 72 кілометри.
На усіх цих віддалях є тільки один пункт пропуску: Смільниця —
Кросценко. А згідно з європейськими нормами, на кожні 30 кілометрів мав би стояти один пункт пропуску. Тобто, у нас їх мало б бути
чотири”.
6) 3 листопада 2016 року на “Арені Львів” під час XVI Міжнародного економічного форуму, в усній бесіді з Президентом України Петром Порошенком, Андрій Лопушанський зазначив важливість митного переходу у Турківському районі.
7) 11 листопада 2016 року народний депутат Андрій Лопушанський звертається до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням організувати 24 листопада комісію з питань транскордонної співпраці. Цитуємо:
“…наразі існує ряд не врегульованих та до кінця не вирішених
питань, зокрема щодо територіального розташування нових пунктів
пропуску в Турці та Старому Самборі.
Саме тому виникає об’єктивна необхідність проведення позачергового засідання комісії з питань пунктів пропуску та прикор-

донної інфраструктури для врегулювання існуючих проблемних питань.
У зв’язку з вище викладеним, прошу вас, дати доручення щодо
організації 24 листопада ц.р. позачергового засідання з питань
пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури, українсько—
польської координаційної ради у м. Хирів Старосамбірського району.
Прохання народного депутата Андрія Лопушанського отримало
підтримку у вищих ешелонах влади. Верховна Рада України не лишилась осторонь питань Старосамбірського і Турківського районів.
Тож 24 листопада відбулося спільне виїзне засідання Комітету
Верховної Ради України з питань транспорту та Комісії інфраструктури Сейму Республіки Польща на тему: «Розбудова транскордонних територій. Проекти «Єврокарпаття», «Євроколія»».
Згодом Комісія двох країн – Польщі та України – надасть назву
новим пунктам митного переходу.

ЯК ЦЕ БУЛО…
Хроніка преси:
100 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО – НА
ПРИКОРДОННІ ДОРОГИ!
Міжнародні пункти пропуску Грушів-Будомєж, Смільниця-Кросценко, Угринів-Долгобичув, Нижанковичі-Мальховіце запрацюють на
повну.
Саме завдяки зверненню народного депутата Андрія Лопушанського, профільні комітети Верховної Ради України вже погодили ратифікацію Договору між Урядом Республіки Польща та Урядом України про надання кредиту на суму 100 мільйонів євро.
Ці кошти будуть спрямовані на розбудову доріг на підходах до
міжнародних пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща та
Львівською областю.
Андрій Лопушанський й надалі лобіює це вкрай важливе питання. Бо, зважаючи на геть незадовільний стан автошляхів на під’їздах
до збудованих пунктів пропуску, транзитний транспорт з нашого
боку не може перетинати кордон.
“ Врешті, розбудова доріг змінить прикордонну дорожню інфраструктуру на території Львівщини до європейських стандартів”, – зазначив у своєму листі до міністерства інфраструктури голова
Львівської ОДА Олег Синютка.

ОЧІКУЄМО ПОЇЗД “ЗАГУЖ- ХИРІВ»
Поїзд Загуж- Хирів уже не міраж. Адже воєвода Підкарпатського
воєводства Єва Леніарт на форумі місцевого розвитку у Трускавці
заявила, що необхідно відкрити додатковий пункт пропуску _Нижанковичі –Мальховіце та запустити поїзд Хирів-Загуж.
Пані Єва вважає, що добре було б такий зв’язок встановити у
найкоротші терміни. Воєводу підтримав й віце-маршалек Підкарпатського воєводства Богдан Романюк.
Тобто, польська сторона дуже зацікавлена відновити залізничне
сполучення з нами. Особливо коли зараз на кордоні з Польщею
великі черги й надалі триває страйк польських митників . Такі
заяви, повірте, уже крок вперед.
Отож, на існуючій колії європейського зразка, за напрямками
Загуж – Сянок - Устрики Долішні – Хирів, може загудіти поїзд й за
рік. Було б фінансування. І не біда, що частково на ділянці Нове
Місто- Нижанковичі, залізничне полотно кудись щезло, адже коли
домовимось про інвестиції, відновити колію зможемо швидко.
А тому ці важливі питання обговорили уже 19-21 серпня на території Хирівського конвікту, що на Старосамбірщині . Бо саме у цей
час відбувся «Форум партнерства», який організував народний депутат України Андрій Лопушанський. Форум пройшов у контексті
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.
«Оскільки протяжність кордону між нашими двома державами
становить понад 230 кілометрів, а майже 120 з них припадає на
землі мого депутатського округу, то польсько- українська співпраця – одна із пріоритетних і для мене»,-заявив Андрій Лопушанський.
Але плідній співпраці, як і проведенню форуму передувала велика і клопітка робота Андрія Лопушанського та керівників обласних
і районних владних структур. Це були десятки робочих візитів, зустрічей, листувань з питань розвитку інфраструктури та різних сфер
діяльності прикордоння. Співпраця триває, і надія на поїзд ХирівЗагуж стає більш реальною….
На черзі планують полагодити ділянки на дорогах Яворів – Грушів,
Грушів – Немирів, Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, Червоноград – Рава-Руська, Смільниця – Старий Самбір, Устилуг –
Луцьк – Рівне.
Про це також розповідали на I Міжнародному економічному форумі «Львівщина – фабрика Європи».
Крім того, передбачено втілити ще 25 проектів транскордонного співробітництва. Усі вони мають мету якнайскоріше розбудувати
інфраструктуру прикордонних регіонів та охорону навколишнього
середовища.
Щодо запланованого будівництва нового пропускного пункту
через державний кордон з Республікою Польща у Турківському
районі, то на це вже передбачено з держбюджету 482 мільйони
гривень.
Олег ЄЖИЖАНСЬКИЙ.
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Дорогу, чуйну і турботливу хресну та куму – Марію Василівну
Ситник із с. Ясениця – із золотим ювілеєм
сердечно вітають похресниця
Вікторія та куми
з Турки і бажають їй міцногоміцного здоров’я, великого людського щастя, родинного тепла, безхмарного
неба, благополуччя, Божої опіки на многії літа.
Летять роки, мов чайки над
водою,
І разом з ними й доля не проста.
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості
до ста.
Хай доля намітить ще років
багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра.
Хай повниться ласкою
рідная хата
Й багато в ній буде людського тепла.
Від щирого серця вітаємо із
ювілейним днем народження
дорогу нам людину – добру і чуйну дружину, ласкаву і люблячу
матусю, турботливу бабусю, жительку с. Явора –
Ярославу Станіславівну Торищак.
Бажаємо
Вам,
рідненька, міцного
здоров’я,
безліч сонячних і
світлих днів у житті,
життєвого оптимізму, миру, злагоди, достатку і довголіття.
Низький уклін Вам, рідна, до
самої землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за
дітей болить,
За душу щиру й добру, що
всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку
на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо.
З любов’ю – чоловік, діти і онуки.

Дорогу подругу, жительку с.
Верхнє Висоцьке – Галину Олексіївну Чаплинець – з 55-річним
ювілеєм вітають подруга Галина з сім’єю, подруга Марія з сім’єю та
подруга Мирослава з сім’єю. Бажають ювілярці
міцного здоров’я, радості, добра, миру, Божого
благословення на многії і благії
літа.
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в
житті.
Тож нехай їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі.
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток, добро.
Серце радість й любов
зігрівають,
Друзі й рідні дарують тепло.
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ÊÎÆÅÍ ÊÐÎÊ ÒÀ Ä²ß ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ –
ÉÎÃÎ ÁÅÇÏÅÊÀ ÏÐÀÖ²
Управління охороною праці на підприємстві – це сукупність дій службових осіб, що здійснюють на підставі постійного аналізу інформації про стан охорони праці на всіх робочих місцях
для поліпшення та підтримання його на певному рівні відповідно до законодавчих та нормативних актів.
Дослідження свідчать: на підприємствах значно більше витрат припадає на пільги та компенсації, що пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці, ніж на техніку безпеки, заходи
щодо запобігання виробничого травматизму і захворюваності та нормалізацію умов праці.
Співвідношення між витратами на поліпшення умов і охорону праці і витратами на доплати за
несприятливі умови праці, пільгові пенсії та додаткові відпустки становить 1:10, а іноді й
більше.
Керівник зобов’язаний забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах зі
шкідливими чи небезпечними
умовами праці, або таких, де є
потреба у професійному доборі,
щорічного обов’язкового медичного огляду осіб, віком до 21
року. За результатами періодичних медичних оглядів, у разі потреби, роботодавець має забезпечити проведення відповідних
оздоровчих заходів. Медичні огляди
мають
проводити
відповідні заклади охорони здоров’я, працівники яких несуть
відповідальність, згідно із законодавством, за відповідність медичного висновку фактичному
стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначає спеціально уповноважена особа центральним
органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.
Дотримання правил безпеки
і виробничої санітарії залежить
не тільки від виконання керівником своїх обов’язків, а й від того,
наскільки кожен працівник знає
і виконує ці правила під час роботи. Тому всі працівники при
прийомі на роботу і в процесі
роботи
проходять
на

підприємстві інструктаж з охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від
нещасних випадків, правил поведінки при виникненні аварій,
відповідно до Типового положення про навчання з питань
охорони праці.
Одним із головних завдань
економічного обґрунтування заходів щодо покращення умов і
охорони праці є визначення витрат на реалізацію заходів, що
включають капітальні вкладення і експлуатаційні витрати.
До капітальних відносять одноразові та поетапні витрати на:
– створення чи оновлення основних фондів працеохоронного призначення;
– вдосконалення техніки і технології виробництва з метою
поліпшення умов і охорони
праці.
Поточні (експлуатаційні) витрати на утримання і обслуговування обладнання, що має працеохоронне призначення, забезпечують його функціонування у необхідному режимі.
Для того, щоб забезпечити
безпечну працю на робочих
місцях, необхідні кваліфіковані
кадри і відповідальне, зацікавлене відношення до реалізації
конституційних прав працівників
як з боку роботодавців, так і керівників на всіх рівнях управлін-

ня. Низька якість робочих місць
має негативний вплив на функціонування ринку праці й призводить до високої плинності робочої сили на роботах, що пов’язані з важкою фізичною працею,
шкідливими і небезпечними
умовами праці, до втрати кадрових ресурсів у зв’язку з виробничим травматизмом і професійними захворюваннями. У зв’язку зі значними соціальними і
економічними втратами, які викликані виробничим травматизмом і професійними захворюваннями, збільшується значимість поглибленого дослідження, оцінки і розробки нових
механізмів управління і методів
впливу на умови праці і професійні ризики .
На сьогодні працівникам необхідно організовувати роботу
так, щоб вона була спрямована
на:
– реалізацію основних напрямків державної політики у
сфері покращення умов і охорони праці;
– профілактику і зменшення
професійного травматизму і
професійних захворювань на
підприємствах і організаціях;
– координацію і методичне
забезпечення діяльності регіональних центрів охорони праці,
які навчають організації;
– поширення вітчизняної та

зарубіжної інформації про заходи для удосконалення системи
охорони праці .
Серед важливих проблем
економіки праці – покращення
соціально-економічних і виробничих умов праці, посилення її
творчого характеру, зменшення
ручної, малокваліфікованої і
тяжкої фізичної праці; більш повне сполучення матеріальних і
моральних стимулів, посилення
їх впливу на ефективність виробництва.
Під час розслідування нещасних випадків на виробництві,
можна константувати , що на
підприємствах, де не створено
служби охорони праці, у
більшості випадків ніхто не
відповідає за навчання та перевірку знань з питань охорони
праці, а також проведення
інструктажів. Дуже часто все обмежується формальним збиранням підписів.
Посадові особи, діяльність
яких пов’язана з організацією
безпечного ведення робіт, не
проходять встановленого законодавством навчання та перевірки знань з питань охорони
праці. Зазвичай наслідок такої
безтурботності - нещасний випадок або професійне захворювання.
Важливою проблемою охорони праці сьогодення – є нестача
профільних інженерів, що здебільшого пояснюється відсутністю
коштів на їх утримання. Такі роботодавці не знають чи не хочуть
знати про працівників, котрі б
вели ділянку роботи з охорони
праці. Дехто з них вважає, що
користі від цього мало. Та коли
стається нещасний випадок,
звинувачення завжди лягають

на плечі потерпілого. На запитання, хто навчив працівника
безпечних методів роботи,
відповіді, як правило, немає. А
коли непоправне вже сталося,
керівники співчувають потерпілим, надають матеріальну допомогу, щиро шкодують про те, що
трапилося, нарікають з приводу
трагічного збігу обставин, безтурботності самих потерпілих. Але
в багатьох ситуаціях такі випадки можна було б попередити.
Нерідко на підприємстві і
служба охорони праці ефективно діє і відпрацьовано та затверджено положення, інструкції з
охорони праці, і вчасно проводяться інструктажі, навчання
тощо, але, на жаль, захистити
працівника від його власної недисциплінованості, недбалості,
безвідповідальності такі заходи
не в змозі.
Для запобігання нещасних
випадків на виробництві роботодавцям необхідно не тільки
створювати умови праці відповідно до вимог нормативних актів,
а й не допускати порушень технологічного процесу та здійснювати суворий контроль за дотриманням виробничої дисципліни
та правил безпеки. Потрібно
проводити відповідну роботу
щодо виховання у працюючих
психології безпечної праці, щоб
вони оцінювали кожен крок і
кожну дію з точки зору їх безпеки. Якщо сам працівник буде усвідомлювати, що нехтування
власною безпекою будь-якої
миті може призвести до каліцтва або смерті, тоді і нещасних
випадків на виробництві поменшає.
Керівники підприємств повинні пам’ятати , що вони, згідно
з чинним законодавством, несуть особисту відповідальність
за збереження безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, а Фонд соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань завжди їм готовий
допомогти.
Леся ГОДОВАНЕЦЬ,
начальник відділення ВДФ
СНВ у Турківському районі.

ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

про продаж на аукціонних торгах
майна Турківської міської ради

про продаж на аукціонних торгах
майна Турківської міської ради

Назва майна: нежитлова будівля по вул.Міцкевича, 2 в м.Турка. Відомості про будівлю: приміщення №№ 29; 30, загальною площею 15,9 кв.м, розташовані на першому
поверсі двоповерхової цегляної будівлі з підвалом (колишнього готелю), побудованої
орієнтовно до 1939 року, ІІІ групи капітальності, технічний стан класифікується як
незадовільний. Об’єкт оцінки розташований у середній частині населеного пункту.
Початкова ціна продажу: 31 000 (тридцять одна тисяча) гривень ( без урахування
ПДВ). Гарантійний внесок, в сумі 3 100 (три тисячі сто) гривень (10% від початкової
ціни продажу об’єкта (без ПДВ) вноситься на рахунок Турківської міської ради
№37322090043667 в УДК у Львівській області, МФО 825014, код 04056026.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону. Реєстраційний збір за участь в аукціоні (у розмірі 17 грн.) перераховувати на розрахунковий
рахунок Турківської міської ради 33218839700666 в УДК у Львівській області, МФО
825014, код 04056026.
Крок аукціону: 10% від початкової ціни продажу.
Умови розрахунків: кошти вносяться шляхом безготівкового перерахунку. Аукціон
відбудеться через місяць після публікації інформації за адресою: м.Турка,пл.Ринок,26
(зал засідань) – 26.12.2016 р., об 11.00 год.
Час ознайомлення з майном: щоп’ятниці – з 12.00 год до 13.00 год.
Покупцями мають право бути фізичні та юридичні особи, які подають наступні документи:
- Фізичні особи (крім заяви) подають: завірені належним чином копії паспортних
даних, копію податкового номера, довідку банку про номер рахунку в банківській
установі, з якої будуть здійснюватися розрахунки за придбаний об’єкт, податкову декларацію, квитанцію про сплату реєстраційного внеску, квитанцію про внесення гарантійного внеску (10% початкової вартості об’єкта).
- Юридичні особи (крім заяви) подають: повну назву заявника та його юридичну
адресу, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номери розрахункових рахунків у
банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт
приватизації (довідку з банку), квитанцію про сплату реєстраційного внеску, квитанцію про внесення гарантійного внеску (10% початкової вартості об’єкта), нотаріально
посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи
бути покупцем згідно закону, довідку органу державної податкової служби про подану
декларацію про майновий стан та доходи (податкову декларацію).
Прийом заяв припиняється через 27 днів з дня публікації оголошення.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 3-21-37.

Назва майна: нежитлова будівля по вул.Міцкевича, 2 в м.Турка. Відомості про будівлю: приміщення №№ 32; 33, 34, 35, загальною площею 8,7 кв.м, розташовані на другому поверсі двоповерхової цегляної будівлі з підвалом (колишнього готелю), побудованої орієнтовно до 1939 року, ІІІ групи капітальності, технічний стан класифікується як
незадовільний. Об’єкт оцінки розташований у середній частині населеного пункту.
Початкова ціна продажу: 15 200 (п’ятнадцять тисяч двісті) гривень ( без урахування
ПДВ). Гарантійний внесок, в сумі 1 520 (одна тисяча п’ятсот двадцять) гривень (10%
від початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ), вноситься на рахунок Турківської
міської ради №37322090043667 в УДК у Львівській області, МФО 825014, код
04056026.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону. Реєстраційний збір за участь в аукціоні (у розмірі 17 грн.) перераховувати на розрахунковий рахунок Турківської міської ради 33218839700666 в УДК у Львівській області, МФО 825014,
код 04056026.
Крок аукціону: 10% від початкової ціни продажу.
Умови розрахунків: кошти вносяться шляхом безготівкового перерахунку. Аукціон
відбудеться через місяць після публікації інформації за адресою: м.Турка,пл.Ринок,26
(зал засідань) – 26.12.2016 р., об 11.30 год.
Час ознайомлення з майном: щоп’ятниці – з 12.00 год до 13.00 год.
Покупцями мають право бути фізичні та юридичні особи, які подають наступні документи:
- Фізичні особи (крім заяви) подають: завірені належним чином копії паспортних
даних, копію податкового номера, довідку банку про номер рахунку в банківській установі, з якої будуть здійснюватися розрахунки за придбаний об’єкт, податкову декларацію, квитанцію про сплату реєстраційного внеску, квитанцію про внесення гарантійного
внеску (10% початкової вартості об’єкта).
- Юридичні особи (крім заяви) подають: повну назву заявника та його юридичну
адресу, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації (довідку з банку), квитанцію про сплату реєстраційного внеску, квитанцію про
внесення гарантійного внеску (10% початкової вартості об’єкта), нотаріально посвідчені
копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем
згідно закону, довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про
майновий стан та доходи (податкову декларацію).
Прийом заяв припиняється через 27 днів з дня публікації оголошення.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 3-21-37.
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ПОНЕДIЛОК, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.00
Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
10.45 Д/с «Смачнi подорожi»
11.50 Церемонiя нагородження переможцiв Мiжнародного
конкурсу «ADAMI MEDIA ПРИЗ2016»
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 М/с «Мандрiвники в часi»
13.50 Суспiльний унiверситет
14.30 Фольк-music
16.00 Твiй дiм-2
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї»
17.00 Вiкно в Америку
17.20 Мовами свiту. Мистецький пульс Америки
17.50 Книга.ua
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.50 Вiд першої особи
02.00 Д/с «Увесь цей джаз»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«ТСН»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
Снiданок з «1+1»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.50 «Мiняю жiнку 5»
12.20 «Мiняю жiнку 6»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
20.30, 04.45 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон».
22.00 «Грошi»
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 2».
01.25 Комедiя «Заповiтне
бажання»
ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25, 14.40
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Осiннi клопоти»
14.00 «Речдок»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.25
«Подробицi»
21.00 Т/с «Мереживо долi»
22.50 Х/ф «Полiт фантазiї»
01.50 Х/ф «Лiсова пiсня»

ВIВТОРОК, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.00
Новини
06.30, 07.05, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Уряд на зв’язку з громадянами
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Д/ф Цикл
«Декомунiзацiя.UA. «Живi й
нескоренi»
11.20 Вiйна i мир
12.05 Вiкно в Америку
12.25 Вересень
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 М/с «Мандрiвники в часi»
13.50 Суспiльний унiверситет
14.25 Подорожнi

15.35 Борхес. «На порозi
нацiональної доби»
16.05 Д/с «Середземномор’я»
16.45 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Вiзитiвка Карпат
20.00 Утеодин з Майклом
Щуром
20.30 Нашi грошi
21.30, 05.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«ТСН»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
Снiданок з «1+1»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 6»
14.10 «Слiпа»
14.45, 03.50 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
20.30, 04.35 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон».
22.00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста»
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 2».
01.25 Х/ф «Рятувальник».
ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.40, 04.45
«Подробицi»
22.50 Т/с «Фродя»

СЕРЕДА, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.00
Новини
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Нашi грошi
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 Хто в домi хазяїн?
13.50 Суспiльний унiверситет
14.25 Свiтло
15.25 Д/ф «Євромайдан. SOS.
Право на гiднiсть»
16.05 Д/с «Середземномор’я»
16.45 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Вiзитiвка Карпат
20.00 Д/ф «Кiно протесту» з
циклу «Культура протесту»
20.05 Д/ф «Майдан. Один
великий фiльм» з циклу
«Культура протесту»
20.15 Д/ф «Сила камери» з
циклу «Культура протесту»
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 05.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«ТСН»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
Снiданок з «1+1»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 6»
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14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон».
22.00 «Повернiть менi красу 2»
23.35, 03.40 Т/с «Теорiя брехнi
2»
ІНТЕР
05.35, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.55
«Подробицi»
22.50 Т/с «Фродя»

ЧЕТВЕР, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.00
Новини
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Д/ф «Василь Симоненко.
Тиша i грiм»
11.35 Розсекречена iсторiя
12.30 Слiдство. Iнфо
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 Як це?
13.50 Суспiльний унiверситет
14.25, 03.40 Надвечiр’я. Долi
15.40 Спогади
16.05 Д/с «Середземномор’я»
16.40 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Вiзитiвка Карпат
20.00 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30, 05.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30
«ТСН»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
Снiданок з «1+1»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 6»
14.10 «Слiпа»
14.45, 02.30 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон».
22.00 «Свiт навиворiт 8»
23.00 «Право на владу»
00.45, 03.20 Мелодрама
«Нiчний гiсть».
ІНТЕР
05.45, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.55, 05.20
«Подробицi»
22.50 Х/ф «Хронiки зради»

П’ЯТНИЦЯ, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.00
Новини
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Д/ф «Reforms United» iз
документальної трилогiї
«Неймовiрнi українцi»
10.25, 19.30, 04.30 Про головне
10.55 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток»
11.55 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
12.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 Хочу бути
13.50 Суспiльний унiверситет
14.25, 03.35 Вiра. Надiя. Любов
15.40 Театральнi сезони
16.05 Д/с «Середземномор’я»
16.40 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.25 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
Снiданок з «1+1»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 6»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 2»
20.15 «Вечiрнiй Київ»
22.00 Комедiя «Кохання у
великому мiстi 3»
23.30 Комедiя «Красиве
життя»
ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Т/с «Мереживо долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.00 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Мiмiно»

СУБОТА, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.30 Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Свiт on line
09.00 М/с «Мандрiвники в часi»
09.50 Як це?
10.20 Хто в домi хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мерi Поппiнс
11.20 Суспiльний унiверситет
12.00, 03.05 Д/ф «Назарiй
Яремчук. Мiсiя, позначена
небом»
12.50 Пiсенний спас
13.55 5 баксiв.net
15.30 Книга.ua
16.00 Український корт
16.35 Чоловiчий клуб. Спорт
17.50 Чоловiчий клуб
18.30 Д/ф «УКРАЯ»
20.30 Баклани на Балкани

21.00, 01.20 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена iсторiя
22.45 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп
КАНАЛ 1+1
06.00 Комедiя «Красиве
життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 19.30 «ТСН»
11.00 «Повернiть менi красу 2»
12.10 Комедiя «Кохання у
великому мiстi 3»
13.50 «Голос. Дiти 3»
16.35, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.15 «Свiтське життя»
ІНТЕР
06.45, 20.00, 03.00
«Подробицi»
07.30 Х/ф «Мiмiно»
09.30, 05.00 Д/п «Юрiй
Яковлєв. Смiшний. Серйозний.
Справжнiй»
10.20 Х/ф «Гусарська балада»
12.20 Х/ф «Будинок для двох»
14.15 Х/ф «Хронiки зради»
16.15 Х/ф «Кохати не можна
забути»
18.10, 20.30 Х/ф «Чоловiк на
годину»
22.30 «Добрий вечiр на Iнтерi»
23.20 «Навколо М»
00.20 Х/ф «Ласкаво просимо
до капкану»

НЕДIЛЯ, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.55, 00.20 Телемагазин
07.15, 07.50, 23.20 Золотий
гусак
08.15 Смакота
08.40 Свiт on line
09.00 Спорт. Тиждень
09.30 Баклани на Балкани
10.00 Х/ф «Цiна людини»
12.05 Театральнi сезони
12.35 Мистецькi iсторiї
12.50 Спогади
13.20 Гра долi
14.20 Фольк-music
15.30 Твiй дiм-2
15.45 Борхес. «Поява народiв
на картi Європи»
16.10 Обличчя вiйни
16.40 Т/с «Епоха честi»
20.10 Подорожнi
21.00, 01.20 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом
Щуром
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Паспортний сервiс
КАНАЛ 1+1
06.00 «Недiля з Кварталом»
07.00 «ТСН»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Грошi»
11.00 «Свiт навиворiт 8»
12.00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста»
13.35 «Українськi сенсацiї»
14.35 Т/с «Село на мiльйон»
18.30 Комедiя «Недотурканi»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Дiти 3»
00.00 Мелодрама «Заклинач
коней»
ІНТЕР
05.40 Х/ф «Гусарська балада»
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 «Добрий вечiр на Iнтерi»
13.00 Х/ф «Кохати не можна
забути»
14.50 Х/ф «Чоловiк на годину»
18.30, 21.30 Т/с «Нехай говорять»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Життя, як цирк»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

×ÂÅÐÒÜ Â²ÊÓ
Чверть віку вже минуло,
Як незалежні стали ми.
І Слава Богу, що вже не було
Ярма того, яке гнітило нас віки.
Боролась довго Україна
За цю свою свободу.
Не одне боролось покоління –
Багато втратила народу.
Та минулий двадцятий вік

Звільнив Україну з неволі.
І вже минуло немало літ
Від великої події тої.
І весь цей час
Україна неспокійно жила.
На Майдан народ виходив не
раз,
Бо політика була несправедлива.

«ТВОЄ ЖИТТЯ
– ТВІЙ ВИБІР»
Нещодавно, з ініціативи відділу освіти, під керівництвом досвідченого методиста районного методичного кабінету Оксани Кропивницької, у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 пройшов
навчальний тренінг з членами методоб’єднання та вчителями предмету «Основи здоров’я» загальноосвітніх навчальних
закладів району. Захід був приурочений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Тренінг разом зі своїми колегами провели
вчитель Верхненського НВК Світлана Габрикевич, вчитель
Риківської ЗОШ І-ІІ ст. Любов Погранична, а викладач «Основ
здоров’я» Розлуцької ЗОШ І-ІІ ст. Люба Матійців зробила інформаційний огляд літератури, де йшлося про профілактику
ВІЛ/СНІДу.
– Серед сучасних педагогічних
проблем однією з суспільно
важливих є поява негативних
явищ і нездоровий спосіб життя
в учнівському середовищі, –
каже Оксана Кропивницька. –
Пропаганда здорового способу
життя, усвідомлення учнями
важливої ролі особистої відповідальності за власне здоров’я –
ось до чого мають прагнути вчителі у роботі з молоддю, а особливо ті, що викладають у навчальних закладах урок «Основи здоров’я». Саме цій меті був
приурочений наш тренінг, після
якого кожен із присутніх має
провести подібний захід з учнями у своїй школі. Слід сказати,
що тренінг пройшов досить жваво та цікаво, вчителі-тренери
підготовилися до нього добре,
було дуже багато наочного матеріалу, використовували мультимедійні системи, різні вправи.

Вчитель Світлана Габрикевич
розпочала урок-тренінг привітанням:
Зберіться думками!
Наберіться терпіння!
Все, що почуєте,
Все, що побачите,
Всім розкажіть –
Сьогодні, завтра і завжди
З тютюном, алкоголем,
наркотиками,
Розпустою, привидом СНІДу
Ми вступаємо в бій!
Потім вона провела з присутніми вправи «Очікування»,
«Знайомство». А основну частину присвятила розповідям про
шкідливі звички серед молоді та
їх вплив на здоров’я, можливі
шляхи передачі вірусу імунодефіциту людині, про права ВІЛінфікованих, до кого, куди і як
звертатися з питань ВІЛ/СНІІДу.
Після роботи в групах було зроблено відповідний висновок

І другий – цей Гідності Майдан,
Що сколихнув був Україну,
Виник через обман
Четвертим президентом України.
Не один раз говорив він нам,
Що ми йдемо тільки до Європи.
Але потім раптом змінив цей
план
І повернув зовсім навпроти.
І тут обманутий народ
Представник Риківської загальноосвітньої школи Любов
Погранична обрала метою свого тренінгу – вдосконалення і
формування знань учнів про
здоров’я та про здоровий спосіб
життя. «Бути здоровим – престижно!», «Бережи одяг, поки
новий, а здоров’я – поки молодий», – цими та багатьма іншими гаслами вчитель підкреслювала важливу роль найціннішого людського скарбу – здоров’я.
А щоб тренінгове заняття було
успішним і результативним, виробили правила роботи тренінгової групи – працювати злагоджено, уважно слухати, не перебивати, поважати думку кожного учасника.
Йшлося на уроці-тренінгу не
тільки про чуму ХХІ століття –
СНІД, а й про такі шкідливі звички як куріння, вживання наркотиків, алкоголю. Зокрема тренери підкреслювали, що наркомани є найбільшою групою ризику захворювання на СНІД (70
відсотків хворих на СНІД – наркомани). Жахливо те, що серед
наркотично залежних переважна більшість – це молодь. Вбиває здоров’я людей куріння,
адже одна викурена цигарка
вкорочує життя на 15 хвилин.
Серед причин смертності, на
третьому місці – алкоголізм. Алкоголь не тільки нищить здоров’я, а й консервує душу і розум
людини.
Усі ці знання, які одержали під
час тренінгу, вчителі предмету
«Основи здоров’я» обов’язково
донесуть до своїх вихованців,
щоби ті згодом могли зробити
правильний вибір у своєму житті.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Загублене пенсійне посвідчення №127311,
видане УПФ у Турківському районі на ім’я Марії
Іванівни Яворської, вважати недійсним.

25 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó
Терпіти більше не хотів.
Сказав найвищій владі: стоп!
І звільнив з посад найвищих керівників.
І ось сусід, не прошений ніким,
Російським президентом якого
звати,
Анексував український півострів
Крим
І на Сході України почав воювати.

ÐÀÊ ÊÀÐÒÎÏË² – ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÎ!
Розпорядженням голови Турківської РДА (№213 від 03 листопада 2016 року) скасовано карантинний режим по регульованому шкідливому організму раку картоплі в трьох населених пунктах Турківського району, а саме: на 20 присадибних
ділянках, на площі 3,9га в с. Завадівка; 20 присадибних ділянках – 3,6га в с. Мельничне; на 20 присадибних ділянках – 2,95га
в с. Лосинець. А також розпорядженням голови Турківської РДА
№212 від 03 листопада 2016 року скасовано карантинний режим по регульованому шкідливому організму – золотистій
картопляній нематоді – в с. Лосинець Турківського району на
5 присадибних ділянках, на площі 0,8га.
Рак – одне з небезпечних захворювань картоплі. Його збудник грибного походження. Вперше спалах хвороби спостерігався наприкінці минулого століття на території тодішньої Австро-Угорщини.
З тих пір рак картоплі поширився в багатьох країнах Європи, перекинувся й на інші континенти.
Треба сказати, що рак особливо сильно уражує картоплю при
беззмінній культурі. І найчастіше це буває на присадибних ділянках,
де картопля вирощується на одному і тому ж місці з року в рік.
При ураженні картоплі раком утворюються нарости на бульбах,
столонах, кореневій шийці, а за значного розвитку захворювання
на стеблі – листках, і навіть квітах. Корені ніколи не уражуються.
Розмір наростів може бути різним – від дрібної горошини до величини, що перевищує розмір бульби. Особливо шкідливим рак картоплі є в господарствах при беззмінній культурі картоплі і вирощуванні сприятливих сортів.
Цикл розвитку раку картоплі триває 12-14 діб і за сприятливих
умов протікає постійно під час усього вегетаційного періоду, до кінця
якого нарости загнивають, ушкоджуючи здорову частину бульб і залишаються у ґрунті.
Основне значення в боротьбі з раком картоплі набуває вирощування стійких культур і ракостійких сортів картоплі (Слов’янка, Невський, Воля, Забава, Мрія, Пікассо). В Україні розроблено і застосовують комплексну систему боротьби, спрямовану на недопущення проникнення захворювання в незаражені райони, на обмеження розповсюдження хвороби. Найбільш ефективними агротехнічними заходами є сівозміна, чорний пар, внесення органічних добрив та мікроелементів.
Василь МАРИЧ,
головний спеціаліст, державний фітосанітарний інспектор.
Загублене посвідчення члена сім’ї загиблого ветерана війни – ААВ
№001040 від 10.06.2016р., видане на ім’я Йосифа Йосифовича
Галаца, вважати недійсним.

Загублене посвідчення члена багатодітної сім’ї
№019724, видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я Лілії Федорівни Вишинської, вважати недійсним.
Загублене посвідчення учасника бойових дій,
серія УБД №109217, видане 15 березня 2016 р.
військовою частиною А 4583 на ім’я Павла Івановича Пукеци, вважати недійсним.
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали . РЕМОНТИ
будинків, квартир, балконів під ключ. Перепланування, пiдвiснi стелі, гiпсокартон. Опалення,
тепла підлога, водопровiд, каналiзацiя.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони,
гаражi, навiси, альтанки. Банi, басейни. Ворота,
паркани любої складності. Доставка матеріалів
(068)1455866, (095)5523950.
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали . ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка
покрiвля, металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинкiв, квартир. Сайдiнг, фактурна штукатурка,
короїд, термопанелi. Доставка матеріалів
(068)1455866, (095)5523950

«БОЙКІВЩИНА»
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Тепер там на Сході України
Війна загарбницька давно уже
йде.
Росія творить там руїни,
Забираючи життя людське.
Хоч він в Україну все ж преться і
преться,
Бо хоче її завоювати,
Та Україна не здається,
Йому її не здолати.
Йосип КОСТЬОВИЧ,
м. Турка.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Працівники Турківської ЦРБ та ЦБС висловлюють щире співчуття
завідувачу відділу обслуговування ЦРБ Сюзанні Іванівні Кузан з приводу великого горя – смерті матері.
Працівники КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК пункту Турка висловлюють щире
співчуття фельдшеру Анні Іванівні Яворській з приводу великого горя –
смерті матері.
Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу висловлює
щире співчуття буфетниці Любі Іванівні Гришканич з приводу смерті
батька.
З глибоким сумом сповіщаємо, що 21 листопада на 51-му році життя
відійшла у Вічність Іванна Стебницька (Росцішевська). Світла пам’ять
про неї завжди житиме в наших серцях. Нехай рідна земля їй буде
пухом.
Прошу прийняти слова найщирішого співчуття у цей скорботний час.
Швагро Валерій Височанський.
Класні керівники та учні 6,4,1-го класів Красненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття учням – Андрію, Івану та Ірині Пронівим – з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дідуся – Адама.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

