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Засіданням постійної депутатської комісії з питань бюджету Турківської районної ради розпочався процес формування
основного фінансового документа району на 2017 рік. Відкриваючи засідання, голова комісії Михайло Хорт проінформував
депутатів та всіх присутніх про форс-мажорні обставини з
хакерськими атаками на сайти Державного казначейства та
Міністерства фінансів. Затим, надавши слово начальнику
фінансового управління РДА Володимиру Юсиповичу, практично, було розпочато процедуру формування бюджету на наступний рік. З огляду на реформи, які заплановано провести у
2017 році, це буде останній районний бюджет. У 2018-му фінансування проводитимуть на територіальні громади.
Доповідаючи, Володимир
Степанович наголосив, що, як і
в попередні роки, фінансова ситуація є досить складною, хоча
й не безнадійною. Обсяг районного бюджету, враховуючи медичну та освітню субвенції, інші
видатки, буде дефіцитним приблизно на 72 млн. грн. Фінансовий ресурс в основному будуть
скеровувати на виплату заробітної плати та проплату енергоносіїв. Щодо заробітної плати,
то, в середньому, працівники
бюджетних установ забезпечені
нею на 10– 10, 5 місяців. Така
велика нестача виникне ще й
через те, що з 1 січня 2017 року
мінімальна зарплата зросте
вдвічі й становитиме 3200 грн. А
в нас, у гірському районі, до цього ще треба додати 25 відсотків.
Власні надходження до бюдже-

ту – приблизно 25 млн. грн. А
загальний обсяг районного
бюджету буде складати близько
500 млн. грн., враховуючи виплати – допомогу на дітей, субсидії, бюджетну сферу, іншим
пільговим категоріям. До речі,
голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк просив
керівників бюджетних організацій в терміновому порядку
упорядкувати штати, щоб у майбутньому не виникало проблем
у фінансуванні. Зараз, як відомо,
багато працівників працюють на
0,25, 0,50 та 0, 80 ставки. Всі доплати, які лягають на районний
бюджет, створюють серйозні
проблеми у процесі його виконання.
Є проблема й з імовірною виплатою заробітної плати в деяких
сільських радах, які з тих чи

інших причин не виконують бюджет. Це зокрема Шандровецька, Присліпська, Комарницька,
Вовченська, Верхньояблунська,
Боберківська, Бітлянська. Але,
розглядаючи це питання, голова бюджетної комісії Михайло
Хорт запропонував детально
вивчити проблему, запросивши
керівників рад з вмотивованими звітами: як вони виконують
дохідну частину, що купляли у
році, що минає, скільки й кому
виплачували премії. Й лише
після того можна буде ставити
питання про виділення їм додаткової дотації. До речі, щоб успішно закрити бюджетний рік, у
вівторок, 13 грудня, голова РДА
Олександр Лабецький запропонував провести позачергову сесію, на якій буде уточнено кошторисні призначення. Голова
районної ради Володимир Лозюк уже видав відповідне розпорядження, згідно якого сесія
таки відбудеться. А саму бюджетну сесію на наступний рік попередньо заплановано провести
22 грудня. Тоді й стануть зрозумілі всі нюанси з формування
бюджету, адже до цього часу
постійні депутатські комісії проведуть свої засідання, внесуть
пропозиції й визначаться з пріоритетами.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПАМ’ЯТНА ДОШКА
МИХАЙЛУ САВЧИНУ
На історичному факультеті Дрогобицького педагогічного університету відкрито пам’ятну дошку колишньому декану цього
факультету, нашому землякові, уродженцю с. Вовче, Михайлу Савчину. Саме завдяки наполегливості Михайла Семеновича, в 1992
році відновлено діяльність згаданого факультету. Відтоді й аж до
2005 року він очолював його. Цікавою й змістовною є книга Михайла Семеновича про рідне село
– «Село у витоках Дністра».
Помер Михайло Савчин у 80-річному віці взимку 2016 року.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

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.

Щиро вітаємо з нагоди золотого ювілею нашу дорогу і люблячу
матусю, найкращу у світі бабусю, порадницю, берегиню домашнього затишку, турківчанку – Орину Іванівну Шалабавку.
Спасибі Вам, рідненька, за всю турботу, любов, мудрість, вкладену в нас, і за Вашу унікальну здатність зберігати домашнє вогнище
навіть у найважчі часи. Бажаємо Вам міцного здоров’я, аби Ваше
серце завжди було наповнене радістю і теплом. Гарного Вам настрою і благополуччя у всіх справах і задумах, Господнього благословення – на многії і благії літа.
Слова шукаємо для Вас найтепліші,
Щоб висловить любов, та важко їх знайти.
Для нас Ви завжди є найкраща, найрідніша,
І буде так, допоки з нами Ви.
Ріднішої людини в нас немає,
І незалежно – виросли вже, чи малі,
В житті надійно нас оберігає
Сама присутність Мами на землі.
З любов’ю – сини Руслан і Мирон, невістка Леся,
любимий онучок Олежик.
Колектив Турківського РЦЗ щиросердечно вітає із золотим ювілеєм колегу по роботі – Орину Іванівну Шалабавку – і бажає шановній ювілярці невичерпного оптимізму, втілення в життя всіх добрих задумів і Божого благословення. Нехай Ваша життєва чаша буде
переповнена щастям, здоров’ям і радістю.
Многая і благая Вам літ!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині,
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

6 грудня відсвяткувала свій ювілейний день народження дуже
добра, турботлива і дорога нам людина – Галина Олексіївна Хабаль із Завадівки. З нагоди чудового ювілейного свята, рідненька,
прийміть від нас сердечні привітання та побажання міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного благополуччя. Спасибі Вам за все те добре, святе і вічне, що Ви від свого великого
серця даруєте нам. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щасливу і
довгу життєву дорогу.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
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.
З любов’ю – мама, чоловік, дочка Оксана з сім’єю, дочка Юлія
з сім’єю, брат з сім’єю, сестра з сім’єю, вуйко Іван.

2 стор.
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Треба віддати належне нечисельній жукотинській
громаді УГКЦ, яка за короткий період часу зуміла змобілізувати вихідців села, що мають можливість допомогти, власні сили й спорудити чудовий храм. Зрозуміло, при теперішній дорожнечі зробити це було не так
то просто. Але завдяки наполегливості активістів
села та небайдужим меценатам, зроблено велику справу.
Нещодавно на свято священомученика Йосафата, архієпископа Полоцького, храм освятив єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії владика Григорій, за участі
священнослужителів Турківського деканату.
Перед тим, як спорудити храм, вірні досить швидко, для
задоволення своїх духовних потреб, побудували каплицю,
де відбувалися богослужіння, та дзвіницю. У такий спосіб
вдалося мирно вирішити проблему використання місцевого існуючого храму. Громади УГКЦ та УПЦ КП мирно співіснують, шануючи релігійні переконання сусідів, рідних та близьких.
Дуже вдало підібрано й місце для спорудження храму.
Їдеш з Турки, в бік Лімни, – здалеку погляду відкриваються
чудові краєвиди, на фоні яких позолотою виблискують куполи храму. Повертаєшся – така ж приємна для душі і серця
жукотинська панорама.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні працівники органів
місцевого самоврядування!
У нелегкий для країни час ,
вам випала місія розбудовувати
нашу державу. І поки наші хлопці
на Сході боронять землю , ви тут
несете теж важливу відповідальність за оновлення країни.
Щодня ви представляєте нашу
громаду, вирішуєте її проблеми.
Не завжди ви маєте стовідсоткову підтримку чи стовідсоткову
любов. Однак, завжди є ті, котрі
першими мусять орати і першими засівати поля. Бути першопрохідцями важко, але і почесно.
Бо, справи здійснені на благо
свого народу, навіть через багато років, будуть оцінені справедливо.
Тож вітаю вас, дорогі друзі, з
вашим професійним святом.
Бажаю вам завжди бути принциповими у відстоюванні інтересів своїх громад. Любити громади,які висловили вам довіру і
відчувати щодня їх підтримку.
Оптимізму вам, мужності і
благополуччя на нелегкому професійному шляху.
З повагою до вас - народний
депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Шановні депутати Турківщини, працівники, ветерани
органів місцевого самоврядування, члени виконавчого комітету! Прийміть сердечні вітання до Дня місцевого самоврядування!
Із нагоди свята висловлюю
вдячність усім працівникам та
ветеранам органів місцевого
самоврядування за сумлінну і
самовіддану працю, за високий
професіоналізм,
компетентність та відповідальність.
Бажаю працівникам управлінь
та відділів міцного здоров’я, щастя й добробуту, миру і злагоди,
нових трудових звершень, успіхів,
активної громадянської позиції
та єдності на шляху відновлення
миру на українській землі.
Із
повагою
депутат
Львівської обласної ради Михайло ДЗЮДЗЬ.

Шановні керівники та депутати місцевих рад Турківщини,
працівники органів місцевого
самоврядування Турківського
району!
Щиро вітаємо Вас з професійним святом – Днем місцевого
самоврядування!
Майбутнє нашої держави та
наших громад неможливе без
розвитку місцевого самоврядування.
Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм і компетентність, відповідальність та активна громадська позиція є тим внеском
у розвиток держави, якого очікують Ваші виборці та інші мешканці ваших громад.
Тому бажаємо Вам мужності
та здобутків у нелегкій та відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх Ваших
життєвих планів та задумів!
Голова районної ради Володимир ЛОЗЮК;
голова райдержадміністрації
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ.

До дня Святого Миколая Турківська міська рада проводить збір подарунків для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей з багатодітних малозабезпечених сімей.
Даний захід спрямований на те, щоб в передсвяткові дні діти відчули любов, ласку та тепло, яке їм
можуть подарувати незнайомі люди. Діти щиро вірять в Чудотворця, моляться до нього і просять
подарунки. Просимо усіх небайдужих долучитись до даного заходу і подарувати дітям свою
доброту та надію на краще.
Куплю шкіру ВРХ.
Тел.:
0973410398,
0668015338.

ЗБЕРЕЖЕМО ЛІС
НАШИМ НАЩАДКАМ
У понеділок, 12 грудня, о
13.00 год., в сесійному залі Турківської районної ради, з ініціативи голови Турківської РДА
Олександра Лабецького, відбудеться нарада на тему «Збережемо ліс нашим нащадкам». На
нараду запрошуються директори лісгоспів, лісники, власники пилорам та небайдужа громадськість.
Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-23041-81, 067-541-62-24
Зарплата – від 3000 грн.

12 грудня 2016 року працівниками Турківського РС РВ ГУ ДСНС
України у Львівській області, спільно з представниками Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області, Турківського
РЕМ ПАТ «Львівобленерго, Управління соціального захисту населення Турківської РДА та депутатським корпусом Верхньояблунської сільської ради, буде проведено профілактичне відпрацювання
с. Верхня Яблунька, шляхом рейдових обходів приватних житлових
будинків з метою дотримання правил пожежної безпеки, а також
перевірки стану утримання електромереж та пічного опалення.
Візовий центр «AVANTI Без Кордонів» за низькими цінами пропонує свої послуги у підготовці необхідних документів для відкриття
польської НАЦІОНАЛЬНОЇ (робочої) візи, шенген-візи (шопінг, бізнес,
культура), чеської робочої візи, візи в країни США та Канади, офіційного працевлаштування:
– термінова реєстрація на чергу;
– заповнення анкети;
– замовлення запрошення;
– страхування;
– безкоштовна консультація.
За детальною інформ ацією телефонуйте: 0985455609,
0501627460 або звертайтесь за адресою: м. Турка, вул. Міцкевича, 17а.
Наша якість – запорука Вашого позитивного результату.
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Сьогодні святкує свій золотий ювілей наша дорогенька, любляча, чуйна, щира і турботлива дочка і сестричка – Орина Іванівна
Шалабавка з м. Турка.
З нагоди цього прекрасного життєвого свята бажаємо Тобі,
рідненька, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, радості, достатку, здійснення усіх заповітних мрій і бажань. Хай завжди на Твоєму небосхилі сяє сонечко і буде тепло від посмішок та щирої шани.
Нехай Бог оберігає Тебе на усіх життєвих дорогах!
Всього, що найкращого у світі буває,
Тобі, наша люба, ми щиро бажаєм.
Бажаєм спокою і миру в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині.
Тепла і поваги – від добрих людей,
Любові та щедрості – від онуків й дітей.
Бажаєм прожити у мирі й здоров’ї
Ще многії літа, щасливої долі.
З повагою і любов’ю – тато Іван, мама Стефанія, брати – Володимир з сім’єю, Василь, сестри Світлана, Ольга, Іванна з сім’ями.
З великою любов’ю щиро вітаємо маленьку іменинницю, жительку с. В.Висоцьке – Адріану Володимирівну Грицу, яка святкуватиме
свій перший рочок 13 грудня.
Дорогу, люблячу похресницю, маленьку життєрадісну онучку,
найкращу у світі племінницю і сестричку вітають хресні
батьки Надія і Степан, бабуся Марія, дідусь Микола,
вуйки Іван і Микола, вуйчини Марійка і Тетяна, двоюрідні сестрички Марина, Аліна, Вікторія і Ангеліна,
двоюрідні брати Мар’ян, Владислав і Миколка і бажають іменинниці сонячних і щасливих днів життя, міцного-міцного здоров’я, мирного голубого неба, щастя, долі,
Божого благословення на многії-многії літа!
Ніжне, миле й дороге
Сонечко-малятко.
З першим роком Тебе,
Наше янголятко.
Дорогу людину – люблячу, добру, дбайливу дружину, матусю і бабусю – Софію Василівну Цимбір – з с. Либохора із 60-річчям від дня
народження сердечно вітають чоловік Іван, дочка Надія з чоловіком Петром, дочка Марія з чоловіком Миколою, дочка Іванна з чоловіком Юрієм, сини Василь та Юрій, онуки Ілля, Марина, Микола,
Софія, Оля, Вікторія і бажають їй міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, безхмарного неба над головою, благополуччя, добра, рясних Божих благословінь.
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 й найдорожча наша мамо!
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно
вітає з днем Ангела та з відсвяткованою ювілейною датою чуйну, добру колегу по роботі – Катерину Федорівну Комарницьку – і бажає їй міцного-міцного здоров’я,
успіхів у роботі, життєвого оптимізму, родинного тепла,
довголіття.
Здоров’я, щастя зичим не на рік!
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Дорогу, люблячу, турботливу дочку, матусю, бабусю і сестру – Марію Василівну Змійовську з Н.Гусного із 45-річчям, яке святкуватиме 11 грудня, сердечно вітають мама Вікторія, чоловік Василь, дочка Анна з сім’єю, дочки Ірина та Іванна, сини Іван та Михайло, онуки
Микола і Петро, брат Ярослав із сім’єю із В.Висоцького і бажають
іменинниці міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, достатку, добра, миру, Божої опіки на многії літа.
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.
14 грудня святкуватиме свій ювілейний день народження житель с. Кривка, землевпорядник сільської ради – Микола Федорович Мотичак. Колектив Кривківської сільської ради сердечно вітає
колегу по роботі з ювілеєм і бажає йому міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, благополуччя, миру, Божої ласки на довгі і щасливі роки життя.
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається.
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє.
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ËÜÂ²ÂÑÜÊÅ ËÎÁÁ² Ó
ÏÀÐËÀÌÅÍÒ² ÏÐÀÖÞª
ÍÀ ÏÎÂÍÓ!
Після того, як народні обранці опублікували свої декларації, українців чекав культурний шок. То чому
депутати погодилися декларувати свої статки, чому зробили це так щиро?
Чому такі великі суми грошей у них на руках? Відповіді на всі ці запитання ми шукаємо разом з народним
депутатом України Андрієм ЛОПУШАНСЬКИМ.

Я – ЗА ЦІННОСТІ.
– Андрію Ярославовичу, то чому депутати погодились на це, знаючи що люди будуть обурюватися?
– Знаєте, підписавши угоду про асоціацію, вибравши
вектор до євроінтеграції, громадяни України, та й депутати, розуміють що йдемо до європейських цінностей.
Одна із європейських цінностей - це прозорість доходів
і сплата податків. Відповідно до цього, ми розуміємо,
що рано чи пізно не тільки держслужбовці, не тільки
депутати України, а всі громадяни будуть заповнювати
електронні декларації. Така норма існує в Європі.
І це дуже добре, бо тоді буде наповнюватись казна,
будуть підтверджені доходи, а відповідно до них будуть
сплачені податки. А отже, вчителі, лікарі, пенсіонери
будуть отримувати зарплати та пенсії на рівні європейських. Тому це був ще один крок до реформи, до публічності й порядку. І тепер, навіть якщо будуть вносити
зміни до цього закону, це буде тільки у відповідності з
європейськими нормами і правилами.
– Українців дуже здивував той факт, що чиновники у нас є дуже заможними людьми. Але чому державні чиновники сотні тисяч доларів зберігають
вдома?
– Ну, я не поділяю думку, що такі великі кошти зберігаються вдома… Але ми бачимо, що сьогодні коїться в
Україні. Ми бачимо, як у зв’язку з війною впала банківська система. На основі чого живуть банки? На основі
депозитів. Люди мають недовіру до банків. А коли люди
бачать, як почали «сипатись» банки, то стали тримати
ті гроші вдома. Або вкладають в якусь нерухомість. Саме
нестабільність в країні й призводить до того, що люди
тримають ці кошти вдома. То є поганий критерій для
економіки. Держава має прийняти заходи, щоб усі банки стабілізувати, і тоді кошти підуть в банки і стануть
рушієм розвитку держави.
– У вашій декларації вказано, що маєте будиночок
в Криму. Коли ви збираєтеся їхати в Крим? Що робитимете з нерухомістю на окупованих територіях.
– У мене не будиночок там, а квартира в селищі
міського типу Нікіта, площею 78 квадратних метрів. Зазначаю, що моя квартира знаходиться на території України. Вона тимчасово окупована. Коли проженемо
звідти окупанта, буду їздити туди з родиною.
– Чи є у вас якісь дані, може там вже хтось живе,
якийсь феесбешник чи московський чиновник?
– Не знаю, туди не їжджу, і квартира під замком. Я є в
списку трьохсот депутатів, яких московський окупант не
пускає в Крим. Навіть якщо розламали двері і хтось там
господарює, то прийде час, коли він звідти так само швидко й виїде…
– Зараз ходять чутки, що депутати попалися на
цей гачок, задекларували свої статки. А далі збираються вносити зміни, щоб пом’якшити поріг декларування, щоб не вносити якісь матеріальні
цінності. Чи будуть депутати за них голосувати?
– Розмови такі ходять. Моя позиція в цьому питанні
чітка. Потрібна більша прозорість щодо декларування.
Тобто, кожен має пояснити, звідки він узяв ті кошти чи
інше майно? Якщо то подарунки, то хто їх подарував.
Оце є основою, незалежно від змін, які будуть чи не
будуть вносити.

– Пане Андрію, ви задекларували усе своє майно,
чи готові відповідати за те, звідки отримали ці кошти?
– Звичайно. Ще до депутатства я багато років працював у бізнесі. І декларації заповнював неодноразово. У
мене є всі підтвердження на доходи протягом 20 років.
Якщо б працював тільки у державних структурах, тоді
до мене вже б виникли якісь питання.

ЛІКАР МАЄ ОТРИМУВАТИ ВІД 19
ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ!
– Напевно це співпало, але разом з поданням декларацій, депутати внесли законопроект про
збільшення собі заробітних плат... Наскільки це було
коректно, знаючи, що ці люди мають по 10-20 квартир і при цьому вимагають збільшення собі зарплати? Чи голосувала за це фракція Порошенка, і
чому взагалі виник отакий законопроект?
– Малі зарплати
породжують корупцію. Але більші
зарплати для депутатів мають бути
на рівні з підняттям пенсій, зарплат вчителям і
лікарям.
Недавно
на
фракції виступала
міністр охорони
здоров’я Уляна
Супрун.
Робила презентацію реформ в
охороні здоров’я.
Коли увійде в дію
нова реформа, то
сімейний лікар, у
2018 році, буде отримувати від 19-ти
до 50-ти тисяч гривень!
От я за такий
підхід. Чому? Тому що людина матиме певну страхову
суму, яку даватиме держава, а людина сама обиратиме
собі кращого лікаря. Мінімум заробітної плати в Україні
зараз піднятий до 3200 гривень. Удвічі буде піднято зарплату вчителям та іншим бюджетникам. Бо ж не можна
так, щоб тільки все депутатам. Я- за багатих людей, але
тільки коли вони платять податки. За те, щоб була зарплата, на яку має прожити сім’я, і мати кошти на відпочинок, і на те, щоб щось заощадити. Чітко знаю, що підняття зарплат у медицині, освітній галузі – зменшить корупцію.
– Ви завжди і всюди позиціонуєте себе як мажоритарник, як депутат від округу. А на сайті пише, що
ви входите в блок Петра Порошенка. Ви відчуваєте себе як депутат президента чи як самовисуванець і представник округу?
– Я балотувався по мажоритарному округу як самовисуванець. І, отримавши підтримку громади, консультувався з виборцями, яку фракцію підтримати, адже мав
запрошення від багатьох фракцій. Враховуючи, що сьо-

Платіжний шок
Найліпше було б знизити вартість газу, оскільки
населення реально не спроможне платити суми в
платіжках, які зрівнялися з доходами. А субсидія усіх
не врятує.
Таку думку висловлює лідер фракції «Батьківщина» Юлія
Тимошенко. Уряд Гройсмана узяв зі стелі якісь цифри і
оголосив нам ринкову ціну на газ. Тепер Юлія Тимошенко
ці ціни на газ оскаржує в суді. Оскаржує перше: уряд не мав
права встановлювати цю ціну на газ; друге – уряд перевищив повноваження, встановивши таку ціну без жодного економічного обґрунтування, якого не було і нема досі. На
населення списують приблизно мільярд кубів газу за рік
за рахунок завищених норм споживання та технологічних витрат. Лідер «Батьківщини» готова довести, що адекватна ціна на газ удвічі менша, ніж тепер. Проте, коли

3 стор.
годні важка ситуація в країні, вирішили, щоб підтримати
президента, який є головнокомандувачем України. Це
мої виборці надали мені мандат йти в блок Петра Порошенка і відстоювати територіальну цілісність України.
–То було у 2014-му році, а зараз люди розчарувалися в Порошенку. Чи не вимагають ваші виборці
вийти з БПП?
– До тих пір, поки ворог на території України, я не бачу
причини виходити з фракції БПП.
Виборці побачили, скільки змін відбулось у окрузі,
який я представляю. Вимощена дорога Самбір—Турка. За час незалежності, як в цьому році, Турка ще не
бачила стільки транспорту. Там така дорога, як у Києві
на Хрещатику. У великій фракції я завжди висвітлюю
проблеми свого регіону, депутати мене чують і голосують за розвиток нашого краю. Навіть коли депутати з
малих фракцій приходять до нас і говорять про проблеми у своїх округах, то ми також їх чуємо і підтримуємо.
Так само робить і Олег Михайлович Синютка. Він збирає депутатів усіх фракцій, і незалежно, від яких вони
фракцій, усі голосують заради змін для Львівщини..

ДЛЯ ГОРЯН ГОТУЄМО ЗАКОН,
КОЛИ ДЕРЖАВА ДАВАТИМЕ ЇМ
ДОТАЦІЇ!
– Завжди говорили, що немає львівського лоббі.
Було харківське, донецьке, а чи запрацювало тепер
львівське?
– Вважаю, що запрацювало на повну й львівське
лоббі… І у тому теж наша маленька перемога. Адже
парламентарі різних політсил голосують за добрі проекти для львівського регіону.
Дуже якісним виявилося лобіювання законів для населення, що живе у гірських районах.
Адже мешканці гірських населених пунктів мають значно важчі умови проживання. І городина, і яблука дозрівають у них значно пізніше, або й узагалі не ростуть.
Зима починається швидше, виростити будь- що значно
важче. То є важкі кліматичні умови. Вважаю, що справедливо буде, коли людям компенсують оте навантаження. І тому ми готуємо новий закон, який надасть преференції приватним підприємцям у таких районах. Будуть податкові канікули та дотації з держави, а також
зменшиться податкове навантаження при закупівлі техніки для гірських підприємців. Адже такий підприємець
ще й створить кілька робочих місць …
– От депутати від «Самопомочі» критикують
президента, то як ви з ними знаходите спільну мову
і чи взагалі знаходите?
– Практичні питання, які ми з ними обговорюємо,
вони підтримують. Інша справа опозиційні висловлювання… Але впевнений, що « Самопоміч» не буде протестувати проти дороги Східниця – Верхнє Синєвидне
чи дороги в Славське, бо їм треба теж іти до виборців і
дивитись їм в очі. Вони можуть бути не згодні з політикою Порошенка чи фракції, але проти господарських
справ ніхто з них не голосуватиме. Їм рука не підніметься.
– Нещодавно в «Українській правді» вийшла стаття, що БПП розділений на депутатські групи впливу. Є група Кононенка, групи, близькі до інших депутатів. До якої групи у фракції БПП належите ви?
– У нас не групи впливу. Адже фракція велика .Ми
офіційно утворили у своєму регламенті певні групи, щоб
кожен міг швидше висловити свою думку…
– Чи переконували вас на фракції голосувати за
закон про окуповані території, про зміни у Конституції у частині децентралізації? Чи готують депутатів до голосування цього закону?
– Зі мною про це не говорили. Закон про окуповані
території теоретично міг би бути за певних умов, Перша
умова - припинення вогню, друга- виведення військ.
– Чи готова фракція БПП голосувати за закон
про окуповані території та вибори на них, коли умови будуть виконані?
– Вибори- це вільне волевиявлення громадян, і якщо
там будуть інші війська, окрім українських, або ж буде
насилля, то я проти таких виборів.
Олег ЄЖИЖАНСЬКИЙ.

постає питання про справедливу ціну на наш український газ для населення, Юлію
Тимошенко хочуть зробити зрадницею. Не слід тішити себе ілюзіями, що можна газ
повністю витіснити альтернативними джерелами, зокрема біомасою. У нас нема
кругообігу та поповнення біомаси. Що з лісами нині відбувається –нікому пояснювати не треба. Перехід на біомасу можливий, коли поруч є санітарна вирубка, або
потрібно навмисно висаджувати конкретні породи дерев. Цим треба професійно
займатися, саджати ці рослини.
Провівши два тижні в своїх округах, відвідуючи села та селища, народні депутати від
фракції «Батьківщина» закликають Президента України та Кабінет Міністрів негайно
сісти за стіл переговорів і переглянути тарифи, у Верховній Раді створити тимчасові
слідчі комісії (ТСК) по тарифах щодо корупції у HAK «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування». Також Юлія Тимошенко вимагає розслідування злочинів керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів. Відповідні проекти постанов зареєстровані у
Верховній Раді. Тепер залежить від Голови Верховної Ради, чи будуть вони включені
до порядку денного поточного сесійного тижня.
Надія ВОВЧАНСЬКА
депутат Турківської міської ради від «Батьківщини».
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ЗГУРТУВАТИ ГРОМАДУ
НА ДОБРІ СПРАВИ
У результаті минулих виборів голів місцевих рад, на Турківщині п’ять жінок обійняли посаду сільського голови . Сталося це у Верхненській, Вовченській, Карпатській, Риківській і
Ясеницькій сільрадах. Якщо у Карпатській сільській раді Марії
Момоход посаду голови виборці довірили уже вдруге, то інші
– Оксана Чолавин, Віра Дупіряк, Ніна Цюцик, Оксана Кузьмич –
були обрані на керівні посади вперше. Але, як каже сьогодні
керуюча справами Турківської районної ради Лілія Голко, у дечому ці жінки навіть дають фору чоловікам - головам
сільських рад і набагато активніше та дієвіше виконують
довірену їм справу. Сьогодні окремі з жінок – сільських голів –
зголосилися розповісти про свою роботу в органах місцевого
самоврядування, а також про те, як живуть їхні села.
Оксана Кузьмич, Ясеницький сільський голова:
–
22 листопада минув рік,
як я приступила до виконання
обов’язків сільського голови. У
підпорядкуванні Ясеницької
сільської ради – села Ясениця і
Кіндратів, у яких проживають
1052 жителі. За час роботи найбільше вразила байдужість,
інертність громади. Напевно,
такий стан панує в кожній
сільській раді, як і в державі в
цілому – всі чекають на якогось
чарівника, що наведе порядок,
принесе благополуччя. Людям
важко усвідомити, що ніхто не
прийде і нічого за них і для них
не зробить, як не вони самі. І це
є те, що я не змогла зробити за
рік – згуртувати громаду на добрі
справи, іще усім нам не вистачає ініціативи.
Багато років поспіль на території громади мало що робилося. Коли прийшла, навіть дров
на опалення у сільраді не було,
і ми цілу зиму мерзли. Тому розпочала зі створення нормальних умов для роботи працівникам сільської ради. За кошти
сільської ради вставили чотири
вікна і двері, за рахунок надходження податків придбали меблі,
ноутбук, принтер – отже, можна
працювати, а ще на два великі
вікна склалися грошима місцеві
жителі – 20 сімей. Щира їм подяка за розуміння і турботу. Також нам вдалося провести в
село Інтернет. Ясеницьк а
сільрада перша в Україні запропонувала свої інвестиції Укрте-

лекому. На сільському сході
люди дали згоду вкласти свою
частку у проведення Інтернетзв’язку. І таким чином було вирішено болючу для села проблему. Навесні зробили ще одну, я
би сказала, непогану справу –
позрізали старі дерева – біля
школи, клубу, попри дорогу. Дехто не схвалював цю ідею, мовляв, нищимо природу, а я вважаю, що дерево, якому 100 і
більше років, становить небезпеку для людини, тому його краще зрізати. Крім цього, Ясеницька сільська рада взяла
участь в обласному конкурсі
мікропроектів місцевого розвитку (загальна вартість проекту
була 155 тис. грн.), де у його реалізацію свою частку внесла й
громада. За ці кошти перекрили Народний дім в с. Ясениця.
Плануємо й далі брати участь у
подібних проектах, щоби привести до належного стану сільську
лікарську амбулаторію і відремонтувати Народний дім в с.
Кіндратів, який сьогодні у вкрай
жахливому стані. Що стосується
ремонту сільської дороги, то
найперше взялися за розчищення канав, щоби можна було
спустити в них воду, і лишень
після цього ремонтувати дорогу. Трохи грошей на ці роботи
виділили нам згідно програми
«Сільські дороги», а частину
взяли з бюджету сільради. До
кінця року плануємо завершити
роботу над розробкою генерального плану населених
пунктів сільради, щоби одразу

ж, після затвердження зміни їх
меж, була можливість виділити
земельні ділянки для учасників
АТО, яких на території сільради
проживає 7 осіб. У планах на
наступний рік – зробити вуличне освітлення в Кіндратові. Приємна новина є й для молоді:
прихід нового року вона зможе
зустріти на дискотеці у Народному домі с. Ясениця, для якого
за 5620 грн. придбано музичний
центр. Якщо я вже згадала про
дозвілля сільської молоді, то
хотілося б, аби на ці два села
(хоч би на половину окладу) працював художній керівник. Але у
тому й проблема сільського голови, що він не може вплинути
ні на фельдшера, ні на працівника культури чи директора
школи, бо у них підпорядкування своєму керівництву. А роботи
у населених пунктах нашої
сільської ради, й справді, – непочатий край. Особливо турбує
мене чистота довкілля, вивіз
сміття. Тож буду радитись з
людьми, де і які закупити ящики для сміття, як навести лад з
прибиранням на обійстях, на
сільських вулицях, щоби в населені пункти нашої сільради було
приємно заїхати чи зайти.
Оксана Чолавин, Верхненський сільський голова:
–
З 2001 року, до обрання
головою, я працювала секретарем сільської ради, тому добре
обізнана із роботою в сільраді,
знаю людей, їхні проблеми.
Наша сільрада включає у себе
три населені пункти – Верхнє,
Нижнє і Яворів, в яких проживає приблизно 2100 осіб. За час
мого головування нам вдалося
побудувати дві лавки через річку
в с. Верхнє (одну – до сільради,
другу – до Народного дому). У
Яворові, по вул. Героїв УПА,
проклали 80 м дороги і зробили там нормальний перехід.
Розпочали роботи (щоправда,
ще їх не закінчили) з реставрації
закинутого обеліска тим, хто
загинув за волю України. Виготовили вказівні таблички з на-
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звами сіл. Дві з них – у Нижньому і Верхньому – уже встановили. Розробляємо генеральний
план меж с. Верхнє. За рахунок
участі у мікропроектах місцевого розвитку, було замінено вікна
у навчальних закладах сіл Яворів
і Верхнє. Для того, аби у селах
було чисто і прибрано, сільрада уклала договір із Турківським
житлово-комунальним управлінням на вивіз твердих побутових відходів. Перед Великодніми святами жителі наших сіл
гарно, чисто прибрали на своїх
обійстях, вулицях, ми замовили
машину і вивезли сміття. Якщо
ще виникне така потреба, знову
звернемося за послугою в ЖКУ.
Дуже великою проблемою,
мабуть, не лишень в населених
пунктах нашої сільради, а й усюди, є неблагополучні сім’ї. І мене
тривожить те, що з кожним роком їх кількість збільшується.
Батьки спиваються і не звертають увагу на своїх дітей, або ж
виїжджають за кордон у пошуках заробітку, залишаючи їх без
нагляду, під опіку стареньким
родичам. На території Верхненської сільради налічується
близько 12 таких сімей. Вирішуючи ту чи іншу проблему неблагополучної сім’ї, доводиться зустрічатися з батьками, вчителями, працівниками районних
соціальних служб, правоохоронних органів. Це справді, на
нинішній час, дуже складна і гостра проблема для села. Але з
допомогою виконавчого комітету, в який входять надзвичайно
відповідальні люди, депутатів
сільради, стараємося вирішувати поставлені перед нами
завдання. А їх у нас ще чимало.
І дороги сільські потрібно зробити, і стадіон у Верхньому, і
багато-багато іншого.
Віра Дупіряк, Вовченський
сільський голова:
– Найперше, коли я прийшла
на посаду сільського голови, ми
з громадою вирішили відремонтувати поламаний місток по
старій дорозі, неподалік млина. Поставили перила, зробили
добротну основу, щоби він був
придатним і надійним, тому що
по ньому ходять до школи діти.
Дякуючи членам нашої футбольної команди «Дністер» та
колективу сільської ради, вдалося привести до належного ста-

ну сільський стадіон –виготовили та пофарбували лавки, поставили ворота, хвіртку, обгородили його сіткою. Ще залишилося на наступний рік роздягальню для спортсменів побудувати. Зусиллями громади, колективу і депутатів сільради у
Вовчому побудовано три автобусні зупинки. Дякуючи депутату
Львівської обласної ради Михайлові Дзюдзю, голові Турківської
РДА Олександру Лабецькому,
голові Турківської районної ради
Володимиру Лозюку, маємо у
селі добротну дорогу, а також
завдяки їм та головному спеціалісту з питань реалізації проектів місцевого розвитку Турківської районної ради Миколі
Лилу, цього року вдалося реалізувати три мікропроекти, в результаті яких у Вовчому проведено капітальний ремонт вуличного освітлення, реконструкцію
Народного дому (перекриття) і
облаштовано спортмайданчик
для дітей біля школи. Є надія,
що ще до кінця цього року в нашому населеному пункті запрацює аптечне відділення. У селі
стоять ящики для збору сміття.
Слід сказати, що односельчани
з розумінням віднеслися до
проблеми вивозу твердих побутових відходів, активно здають
кошти на ці цілі, дотримуються
чистоти на своїх подвір’ях. Хочуть, аби наше село було чистим
і зразковим. Допомагають і
підтримують мене в цьому.
На майбутнє плануємо провести у Вовче Інтернет, але без
допомоги жителів цієї справи не
вирішити. Також в ще одному
місці, через річку Дністер, потрібно би спорудити перехід. До
20 грудня необхідно зібрати громадський внесок, щоби в 2017му реалізувати ще один мікропроект – по освітленню – від центру й до кінця села. Словом, усі
добрі справи в селі робляться
спільними зусиллями – колективом сільради, працівниками
тих структур, які знаходяться у
нашому приміщенні, ініціативних
людей села, парафіян і духовенства
місцевих церков. Без
підтримки громади, а на території сільради проживає близько 1800 жителів, я би не змогла
нічого зробити.
Ольга ТАРАСЕНКО.

З вірою у світле майбутнє

Народ пам’ятає

Майбутнє України залежить від того, яким буде мислення молодих людей.
Кожен з нас є творцем майбутнього. Щоб зрозуміти це, в Турківській ЗОШ І-ІІІ
ст. №1 протягом листопада проходили заходи в рамках програми «Якою я
бачу свою Україну».
Ми розпочали спільну роботу над програмою. Було проведено виховні години та
урочисту лінійку, присвячену третій річниці Революції Гідності. На виховній годині
класні керівники розповідали про давню і нову історію українського народу, яка
зазнала злети і падіння, конфлікти та непорозуміння.
Кожен бачить ідеальну державу по-різному. Щоб почути думки кожного, ми вирішили дати можливість учням намалювати свою ідеальну державу, або ж скласти
твір на цю тему. На думку учнів, Україна має бути вільною та єдиною, духовно багатою. У ній мають панувати справедливість та рівність, порядність і культура, економічна незалежність. Особливо вразили роботи учнів молодших класів, які дуже чуттєво змогли намалювати, якою вони бачать свою Україну.
У рамках програми проходила благодійна акція «Ваше свято» по збору продуктів
для бійців АТО. Учні та їхні батьки, як завжди, жваво відгукнулися, в результаті чого
шкільний приймальний пункт був заповнений продукцією.
У школі подібні акції відбуваються часто. Адже в таких випадках важлива будь-яка
допомога, важливий кожен лист, пакунок, який знайшов свого одержувача. Допомогти може кожен. І пам’ятайте – добро завжди перемагає!

Навіки можна засекретити архіви, можна переписувати історію, але з пам’яттю народу нічого не вдієш. Під таким гаслом у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1
був проведений виховний захід, присвячений пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.
Цього року українці всього світу відзначали чергову річницю наймоторошнішої події
ХХ ст. – геноциду українського народу. Це була свідомо спланована акція. Як кажуть
свідки цієї трагедії, хліб був, але його вивезли. З України вивозили навіть квашені
огірки, помідори та капусту. Таким чином, люди, які вирощували ці продукти, залишалися приреченими на голодну смерть. Уряд заборонив торгівлю, постачання продуктів. При невиконанні та непокорі, засуджували на 10 років, а за використання
хліба на трудодні у колгоспах, які не виконали хлібозаготівельних планів , розстрілювали.
Люди вмирали з голоду, накладали на себе руки. Траплялися факти людоїдства.
За короткий час Україна вкрилася могилами. Сьогодні дослідники називають різні
числа жертв. Одні говорять про 8 мільйонів, інші – 15 мільйонів осіб. Конкретної
цифри цієї трагедії немає, і хтозна, чи взагалі буде.
Ця жахлива акція більшовизму – вікова трагедія української нації. Про неї повинен
знати весь світ, нинішні і майбутні покоління.
Анна ВОВЧАНСЬКА,
президент учнівського самоврядування Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

ÃÅÐÎ¯ ÍÅ ÂÌÈÐÀÞÒÜ, ÃÅÐÎ¯
ÏÐÎÑÒÎ ÉÄÓÒÜ…
« Україна – це територія Гідності і Свободи. Такими нас зробили не одна, а
дві революції –Майдан 2004 року та Революція Гідності 2013 року. Невід’ємною
традицією українців є вшанування подвигу і мужності Героїв, які не
пошкодували навіть власного життя задля оновлення Української держави»,
– такими словами звернувся до присутніх односельчан, які зібралися на захід,

присвячений Дню Гідності і Свободи, Шум’яцький сільський голова Василь
Годованець.
До святкування активно підготувалися й учні місцевої школи. Вони читали вірші та
співали пісні про Героїв Небесної Сотні. На вечорі пам’яті прозвучали пісні у виконанні
Андрія Бойка та Івана Сіданича – «Плине кача…», «Мамо, не плач». На кінець дійства
учні запалили свічки і усі вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані.
Доповнювала урочистості виставка дитячих малюнків та листів, адресованих воїнам
АТО. Серед кращих були малюнки Марії Бойко ( 3 кл.), Михайла Шпуганича (9 кл.), а
кращимми листами-побажаннями були лист Тараса Сіданича (6 клас) та Івана
Сіданича (3 клас).
наш кор.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÀ ÊÓË²ÑÀÌÈ ÏÎÑÒÓ
«Нам, росіянам, хліба не треба: ми один одного їмо і від того
ситі буваємо», – так російський державний діяч і дипломат А.П.Волинський (1689-1740),висловлювався, коли ставав свідком
ворожих відносини між людьми своєї національності, котрі вважають себе єдиними на Землі хранителями православної віри. А
преподобний Іоанн Кассіан Римлянин (IV-Vвв.) казав: «Ми повинні
знати, що труд тілесного утримання ми звершуємо для того, щоб
цим постом досягти сердечної чистоти. Втім, все це можна звести
нанівець, якщо, знаючи мету, ми не прагнемо її досягти. Тому краще буде утримуватися від забороненої їжі для душі (тобто від гріхів
і вад), в якій відбувається пожирання братів».
То що таке піст, і як він взагалі
ввійшов у життя людини? Поняття посту двояке: піст як утримання, який починається від периферії людської природи – тіла і
веде до духовної – образу Божого, і піст як преображення, який
іде від образу Божого і проектується на периферію – душу та
тіло. Для прикладу можна взяти
людську общину, в якій є люди
тілесні, тобто ті, котрі живуть за
тілом, душевні та духовні. В кожної людини є і відповідна поведінка, через яку один являє плоди плоті, інший – плоди душі, а
ще інший – плоди духу. Для духовної людини піст – це природний спосіб життя, який диктує
владу духу над плоттю. Піст – як
наслідок духовності. Такий піст
не потребує визначення якихось
конкретних пісних днів чи періодів, він є постійним, як і молитва. Для плотської людини піст –
це важке ярмо, яке вона звалює
на себе в прописані дні згідно
статуту про піст, аби хоч трохи
«уподібнитися» духовній людині.
В більшості випадків такий піст
не досягає своєї цілі.
У Старому Заповіті ми бачимо пророків та духовних людей і
їхнє розуміння посту, а також
маємо змогу ознайомитися з
поведінкою плотських людей та
їхнім законницько-ритуальним
розумінням посту. Юдей розумів
піст в сенсі повного утримання
від їжі з ранку до вечора, і піст
розглядався, насамперед, як
жертва: «Ось, Боже, я пощуся, в
мене убожіє плоть моя, в мене
зникає жир. Прийми це як те, що
спалюється перед Тобою на
жертовнику» (Талмуд). Людина
розглядала піст як деяку компенсацію людської жертви, де в
жертву приноситься не вся людина, а тільки її частина – жирові відкладення. Якими були
плоди такого посту? Про це сказано у пророка Ісаї:
«Навіщо ми постимось, коли
Ти не бачиш, впокорюємо душі
свої, а Ти не знаєш?» – Ось, в
день посту свого ви чините волю
свою, і вимагаєте важкої праці
від інших! Тож на сварку та заколот постите ви, щоб безстрашною рукою бити інших. Ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині! Хіба ж оце
піст, що Я вибрав його, той день,
коли морить людина душу свою,
свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл? Чи
ж оце називаєш ти постом та
днем уподоби для Господа? Чи
ж ось це не той піст, що Я вибрав його: розв’язати кайдани
неправди, пута ярма розв’язати
й пустити на волю пригноблених,
і всяке ярмо розірвати? Чи ж не
це, щоб відламати голодному
хліба свого, а вбогих бурлаків до
дому впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його, і не

сховатися від свого рідного?
Засяє тоді, мов досвітня зоря,
твоє світло, і хутко шкірою рана
твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою,
а слава Господня сторожею
задньою! Тоді кликати будеш і
Господь відповість, будеш кликати і Він скаже: «Ось Я! Якщо
віддалиш
з-поміж
себе ярмо, не будеш
підносити пальця й
казати лихого, і будеш
давати голодному хліб
свій, і знедолену душу
наситиш, тоді-то засвітить у темряві світло
твоє, і твоя темрява
ніби як полудень стане, і буде Господь тебе
завжди провадити, і
душу твою нагодує в
посуху, кості зміцнить
твої, і ти станеш, немов
той напоєний сад, і
мов джерело те, що
води його не всихають!» (Іс.58.3-11).
Як бачимо, розуміння посту було двояким,
одні через маніпуляції
з продуктами харчування, попелом та веретою намагалися досягнути Бога, Котрий
чомусь не бачив їхнього посту, а
інші просто являли діла милосердя поза всякими лицемірством, і це був Богоугодний піст.
Новозавітна Церква успадкувала дві форми юдейського посту: повне утримання від їжі і духовну ціль. В «Пастирі Єрма»
говориться: «Зберігай піст таким
чином: перш за все утримуйся
від всякого дурного слова і злої
хіті й очисти серце твоє від всіх
суєт цього світу. Якщо виконаєш
це, піст буде праведним. …В той
день, в який постишся, нічого не
вживай, крім хліба та води, а
підбивши витрати, які б ти зробив в цей день на їжу, як в будні,
відклади і віддай вдові, чи бідному сироті…». Тут ми бачимо характерну рису древньохристиянського розуміння сенсу посту:
будучи майже повним утримуванням від їжі, він переходить в
благодійність як любов до Бога,
а в Ньому і до свого ближнього.
Церква знала пости строгі, але
не довготривалі.
В ІІ столітті відбулися дисциплінарні реформи, через які
плотські люди намагалися досягнути духовності через букву,
обряд та тілесні вправи: піст,
поклони, лежання на землі й
т.д.. Пости стають більш тривалими, багатоденними. На плечі
вірних накладається законницьке ярмо, про яке ні Господь, ні
Апостоли не мали і гадки. В результаті ми прийшли до того, що
маємо на сьогоднішній день від
178 до 212 днів у році пісних,
статут про піст та купу приписів,
порад і тлумачень до нього, за-

лишивши далеко позаду старозавітного законника юдея з його
священною Торою та Талмудом.
Практика посту, яка складає
сьогоднішній статут про піст, пов’язана з двома монастирськими статутами – Єрусалимським
та Студійським. Саме цими монастирями фанатично захоплювалися в часи класичного Середньовіччя (XI-XIVвв.) і які мали на
всіх неабиякий вплив. Встановлені ці статути були конкретно
для цих монастирів. За їх межами ніяких статутів про піст не існувало і кожна християнська община опиралася на свої звичаї,
можливості та сили.
Рекомендована сьогоднішні-

церковний календар друкував
нагадування, що в Лазарову суботу та канун Благовіщення дозволяється «вкушати» рибну ікру,
що було повним знущанням над
«прихожанами». Хто і де міг в
той час дістати рибну ікру? А в
ЦК КПРС, де ікри було вдосталь,
постів не дотримувалися. Приблизно так сьогодні виглядають
церковні календарі зі вказівками, коли дозволяється вживати
оливу, а коли їсти «тісний» хліб
(пісний) і воду печалі (не розбавлену щедро вином).
Наша древня душевна хвороба – замість того, щоб прагнути
до звершення чогось посильного, потрібно заламувати неймовірні норми, в тому числі й
для самого себе, і з них постійно
зриватися. Це відобразилося,
між іншим, і на нашій монастирській практиці. Законницький старозавітний юдаїзм по-

ми статутами люта пісна практика, зі вказівками в календарі
днів, коли можна «вкушати
єлей», тобто соняшникову олію,
а коли не можна, відноситься до
пізнього Середньовіччя, тобто
до XVI століття. Через жорсткість
статуту, який не могли виконувати не тільки «миряни», а й самі
монахи, в XVIІ столітті ввели послаблення.
У зв’язку з цим, можна помітити кілька цікавих речей. Для
нас перенесення пісної практики Східного Середземномор’я –
практики греків, сірійців, жителів
Святої Землі – це нонсенс. Адже
нам набагато важче притримуватися пісного статуту через
кліматичні умови та дорожнечу
риби, овочів і фруктів високої харчової якості – всього того, що на
Сході знаходиться у великій
кількості. Та попри все те, ми
ухитряємося зберегти в календарі піст, який у греків взагалі вийшов з ужитку. Це деколи
довгий Петрів піст. Він існує
тільки в Російській Церкві і там,
де вона має свій вплив.
Ніде немає, а в наших монастирях є ще один, крім середи та
п’ятниці, пісний день – понеділок, який називається «архангельським». Ніхто не знає, звідки
взялася ця традиція, з якого
апокрифу і який архангел його
встановив, але люди намагаються створити для себе ще жорсткіше правило, щоб через маніпуляцію з продуктами харчування досягнути Бога.
У фанатичному намаганні
жорстко зберігати піст, Церква
доходила до повного абсурду. В
70-ті роки ХХ століття, офіційний

вністю заполонив свідомість новозавітних християн. Без фундаментальних знань, без відповідного світогляду, людина звалює
на себе те, в чому немає найменшого поняття. і перетворює
піст в безглузде діяння, яке розпалює страсті, виховує фарисейство, провокує психічні розлади
та робить людину жорстоким,
агресивним релігійним фанатиком, віддаляючи її від Бога та
ближнього.
Якщо піст Христа в пустелі
(Мф.4.1.11; Мк.1.12-13; Лк.1.113), був явленням влади над
людською природою та дияволом, то наш піст являє владу диявола над нами. Ось що про піст
говорить Архієпископ Херсонський і Таврійський Інокентій
(1800-1857): «Постімося постом
приємним, благоугодним Господу!» Значить, є піст неприємний
і неблагоугодний Господу! Який
же це піст? Той, коли ти не вкушаєш звичайної, а можливо, й
ніякої їжі, зате своїм гнівом і норовистістю з’їдаєш душу і тіло
твоїх ближніх. Той піст, коли ти в
храмі падаєш на землю і просиш
собі відпущення гріхів, кажеш,
щоб вони були прощені так само,
як ти вибачаєш всі гріхи проти
тебе; а вийшовши з храму, підеш
у суд, щоб переслідувати бідного боржника твого, стягнути з
нього до останньої лепти, посадити його в іншому випадку в
темницю, розорити весь будинок і його сімейство. Той піст неблагоприємний Господу, коли ти
по зовнішності як нібито смиряєш себе і кажеш, що ти перший з грішників, а внутрішньо, не
знаючи міри своїм уявним пере-
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вагам, ставиш себе в думках
вище всіх, робиш з себе суддю
вселенського, готового судити і
обсуджувати всіх і все. Той піст
неприємний і неугодний Богові,
коли ти хочеш і чекаєш, щоб за
малі поклони і кілька твоїх
зітхань відкрились для тебе всі
скарби благодаті Божої, зцілені
були всі язви твоєї совісті, щоб
тебе ввели на саму царську вечерю і наситили Тілом і Кров’ю
Христовою; а сам, при всіх стогонах і лементах бідних братів
твоїх, не прагнеш приділити їм і
малої частини від надлишків
твоїх, холоднокровно залишаєш
без всякої допомоги хворих і
стражденних, гаєшся ввести під
твій дах мандрівників, скупишся
розділити з голодними – не тіло
і кров твою, (нехай вони залишаються з тобою), а ті гори і пагорби харчів, від яких ледь не розпадаються комори твої. Той піст
неприємний і неугодний Господу, коли ти боїшся піднести до
вуст твоїх чашу гарячої води; а не
боїшся, що з цих вуст продовжують, як і раніше, виходити, як дим
з печі, слова пусті і гнилі, глузування гіркі і язвиті, натяки, повні
спокуси і зарази душевної. Всі
такі. і їм подібні пісники, хай не
насмілюються сподіватися милості від Господа; піст їхній не
просто нечестивий, але, за висловом Пророка, огида перед
лицем Божим.
Краще б ти вкушав що завгодно, але в той же час годував тих,
котрі і не в піст ледь не вмирають від голоду; краще б ти продовжував прикрашатися твоїм
одягом, як і раніше, але в ту ж
пору зайвим, що марно висить й
пропадає від молі вбранням
твоїм, прикрив наготу убогих
братів, які стогнуть від холоду;
навіть краще, коли б ти не переривав звичайних твоїх забав і
веселощів, але, прохолоджуючись сам, доставляв би втіху і
відраду тим, які давно забули
про якусь радість на землі».
А святитель Василій Великий
говорить: «Бережіться вимірювати піст простим утриманням
від їжі. Той, хто утримується від
їжі, а веде себе неналежно, уподібнюється дияволу, котрий хоча
і не їсть, проте не перестає
грішити».
Після таких слів вчителів Церкви, якось досить безглуздими
виглядають блюзнірські «запусти» напередодні посту; бігання
по крамницях в пошуках риби,
овочів, фруктів; поклони та багатослівні молитви, залишені й
натяку на преображення; вихваляння благодатністю та канонічністю (адміністративністю), залитих кров’ю у «священних»
війнах; і всякі статути про піст,
котрі регламентують вживання
їжі, статеві стосунки й т.д..
На сьогоднішній день досить
багато достойних пастирів Церкви висловлюють тверде переконання, що статут про піст – як
і коли поститися – існує тільки
для монастирів. А для нас, християн, котрі живуть звичайним
буденним життям, піст – це преображення в Бозі, а вже звідси
й міра хліба та води на столі
після того, як наш ближній не
помирає від голоду, холоду та
хвороби під нашим порогом.
Віктор САВАРИН,
м. Турка.
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Нещодавно відбулося підсумкове зібрання учасників молодіжного літературного конкурсу ім. Івана Франка, заснованого
кілька літ тому літоб’єднанням «Письменники Бойківщини».
Талановитих учнів та студентів виявилося чимало. Всіх їх гостинно зустрів на землі Франка директор школи с. Унятичі
Степан Макар, на вишитому рушнику піднісши хліб-сіль.
Голова
Всеукраїнського
об’єднання «Письменники Бойківщини» Любов Рудавська-Вовк
докладно проінформувала присутніх про результати конкурсу,
присвяченого 160-річчю від дня
народження велета української
літератури, геніального письменника і філософа, доктора
наук Івана Франка. У кожному з
200 прозових і поетичних творів
конкурсантів на теми: «Іван
Франко і сучасність», «Не зраджу українську мову», «За мир і
єдність України» – яскраво проявилася велика любов до генія
нації з прикарпатського села
Нагуєвичі. Студент з Львівського національного державного
університету ім. І.Франка Степан
Розлуцький, недавній випускник
Верхньояблунського НВК, у своєму творі зазначив, що рідна мова
– молитва, бо Іван Франко
підкреслював, звертаючись до
українців: «Якби ти знав, як багато важить слово». На тему «Не
зраджу рідну українську мову»
була і праця восьмикласниці,
землячки Степана, Галини Шу-

кост. Без зайвих епітетів, щиро і
душевно написала: «Часто кажуть, що душа народу виражається в слові. І це справді так,
бо рідне слово, сповнене любов’ю, витримує випробування
впродовж століть, продовжує
жити в думках тих, хто сприймає
його не тільки як державну мову,
а як щось рідне, материнське,
ніжне. А з ніжної душі й слово
виринає чисте, свіже, запашне,
як лірична українська пісня.
Рідне слово надихає нас до добра, до благородства, до творчих
звершень. Усвідомлюємо, що
ми, юні, – майбутнє нашої рідної
України. У ній прагнемо жити
добрими, привітними, щасливими». Ці рядки як девіз життя
молодої людини. З поданих
праць видно, що цей девіз став
заповітом всіх учасників згаданого літературного конкурсу. І як
добре, що його регулярно проводить Всеукраїнське об’єднання «Письменники Бойківщини»
на чолі з досвідченим головою
цього творчого гурту – Любов’ю
Рудавською-Вовк.

Головою журі конкурсу був виходець з Турківщини, поетпісняр, заслужений діяч мистецтв України, головний редактор Дрогобицького радіо «Франкова земля» Йосип Фиштик. Поради Йосипа Івановича учасникам конкурсу щодо професійного розкриття тем дали чудові
результати. Дипломів переможців удостоїлися аспірант
інституту агроекологічної та природокористування м. Київ Лілія
Касперевич, студент зі Львова
Дмитро Максимов, гімназисти –
Вікторія Дубравська, Олександр
Гельжинський,
Владлена
Кіндзера, Богдан Андріївський;
учні середніх шкіл Львівщини:
Тетяна Таран (м. Борислав),
Юлія Фиштик (м. Дрогобич), Олена Маслей (с. Тур’є, Старосамбірський район), Віра Петрів (смт.
Стебник), Роман Бабій (смт.
Підбуж, Дрогобицький район),
Христина Дмитрів (с. Кам’янка,
Сколівський район), Поліна
Онофрійчук (м. Самбір, учениця,
переселенка з м. Попасна Луганської області).
Радість сіяла на обличчях і тих,
хто отримав грамоти, подарунки, зосібно цікаві книги відомих
поетів і прозаїків Бойківщини.
Нагород удостоїлися і всі інші
учасники літературного конкурсу.

ÂÎÍÈ ÍÅ ÂÈÌÀÃÀÞÒÜ
ÄÎ ÑÅÁÅ ÑÏ²Â×ÓÒÒß,
А просто хочуть мати
можливість жити

Колектив Кривківської ЗОШ ІІІ ст. сердечно вітає з ювілейним
днем народження бібліотекаря
школи – Надію Іванівну Паленичак – і бажає шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого віку.
Хай стежка життєва радістю квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої
долі,
Щирого затишку в серці і в
домі.
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

Є поміж нас багаті, хворі, бідні.
Кому що треба – доля не пита.
Та є дві речі, всім нам необхідні:
У світі – мир, а в душах – доброта.
Вони не вимагають до себе
співчуття чи жалю. Пристосовуються до життя, як можуть, зі всіх
сил. І для їх виживання потрібно
дуже мало – можливість жити,
жити серед людей і бути зі всіма.
Бо перед Богом – рівні усі. Людським теплом і добротою зігріті ще
не всі серця людей в нашій державі. І до цієї категорії ми відносимо інвалідів. Бо в більшості випадків не держава, і не влада, та
й навіть не кожен з нас, пересічних
громадян, а в основному близька
родина несе на своїх плечах вирішення усіх проблем, що стосуються лікування чи утримання дитини, брата, сестри, батька чи матері-інваліда. І як набагато легше
було би вирішувати ці проблеми,
якби відношення до інвалідів
було таким, яким би воно й мало
бути, яким воно є у всіх цивілізованих країнах. Наприклад, у
Франції прийнято, що одноденна
зарплата усіх найманих працівників раз на рік перераховується
на користь інвалідів. Це 2 млрд.
євро. Там також є спеціальні центри зайнятості для інвалідів. А
інваліди Німеччини мають право
використовувати вагони першого
класу на залізниці, маючи білет
другого класу. Ті, що переміщаються в інвалідному візку, мають право на списання податків, витрат
на транспорт до 15000 км в рік,
супроводжуючий інваліда також
має право безкоштовного проїзду у всіх видах транспорту, а допомога на дитину-інваліда виплачується навіть після досягнення нею 27-річного віку, якщо ця
людина не змогла себе само-

стійно матеріально забезпечити. У Швеції, приміром, є компенсація на випадок хвороби та компенсація на «підвищення активності». Обидві ці компенсації захищені від впливу інфляції шляхом
щорічного їх перерахунку. Кожні 3
роки міська влада кожного міста
чи містечка складає план, в якому детально розроблені заходи з
покращення життя людейінвалідів у сфері послуг, інформації, житловому господарстві,
догляді, зайнятості і дозвіллі, а
районні адміністрації несуть основну відповідальність за турботу
про таких людей.
Минулої суботи, 3 грудня, традиційно ми відзначали Міжнародний день інвалідів. Та навряд
чи кожен із них відчув турботу про
себе хоча б у цей день, почув
теплі слова підтримки? Хоча
дуже часто люди з обмеженими
фізичними можливостями –
сильні духом і не опускають руки
перед труднощами, коли бачать,
що надіятися ні на кого.
Чи не найбільше навантаження з виконання тих чи інших програм, які стосуються життєдіяльності, а головне, соціального захисту людей з інвалідністю, лягає
на управління соціального захисту населення. Його працівниками, за потребою, надається інвалідам та сім’ям, які піклуються
дітьми-інвалідами,, безкоштовна
консультативна допомога з питань соціального захисту. За повідомленням УСЗН Турківської
РДА , станом на 01.12.2016 року,
видано 376 направлень для забезпечення інвалідів протезноортопедичними виробами та 102
направлення для виготовлення
технічних та інших засобів реабілітації. 30 інвалідів одержали путівки на санаторно-курортне лікування, 9 інвалідів та дітей-
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Конкурс юних майстрів пера
засвідчив не лише про їх знання
рідної мови, але й уміння давати правильну політичну оцінку в
міжнародному
масштабі.
Нинішній молоді притаманні
патріотизм, вірність рідній
землі, беззастережне бажання
боронити її від московських
банд.
Про високі моральні якості
творчої юні говорили письменники Йосип Фиштик, Любов Рудавська-Вовк, Роман Пастух,
Ольга Яворська, Степан Яким.
Учасників літературного конкурсу, всіх присутніх піднесено вітали сільський голова Унятич Михайло Матолінець та голова
Дрогобицької районної ради
Михайло Сікора.
А юнь продемонструвала на
сцені цікаві композиції з життя
Івана Яковича, декламувала
його та власні вірші. Чимало цікавих номерів представили учні
Борислава, Унятич. Порадував
присутніх виступ тріо бандуристок Дрогобицького музичного
училища ім. В.Барвінського.
Учасники конкурсу взяли
участь в акції «Садимо сад України», побували у Державному
історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» та поклали
квіти до пам’ятника Іванові
Франку.
Йосип СОЗАНСЬКИЙ,
лауреат літературної премії
ім. І.Франка.
інвалідів скеровано на комісію
для можливого визначення медичних показів для забезпечення їх спецавтомобілями. 10
інвалідів (на наш сором, це дуже
мала кількість – авт.) одержали
одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 5370, 00 грн.,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 268.02.
2011 р., №158 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання одноразової
матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам».
Постійно ведеться нагляд за
станом заборгованості з оплати
житлово-комунальних послуг
інвалідів. На поточний рік з місцевого бюджету передбачено 160
тис. грн. для фінансування компенсацій по оплаті пільг за житлово-комунальні послуги та електроенергію сім’ям з двома і
більше інвалідами, інвалідами по
зору 1 та 2 груп, одиноким інвалідам. Станом на 1 грудня 2016р.
використано 29,6 тис. грн.
Ведеться робота щодо виявлення та відповідного реагування керівництвом транспортних
організацій на факти відмови
водіїв у перевезенні інвалідів та
інших пільговиків, які зверталися
в управління соціального захисту
населення з усними чи письмовими заявами. Водіїв, які порушили законодавство, адміністративно наказували. Жодного факту
позбавлення ліцензії в разі порушення перевізниками законодавства щодо безперешкодного
користування їх послугами особами з обмеженими фізичними
можливостями, не виявлено.
Прикро, що ми згадуємо про цих
людей в Міжнародний день
інвалідів та, як завжди, перед черговими виборами або ж тоді, коли
вони самі стають в свій захист,
порушуючи ту чи іншу життєво необхідну проблему. «Треба, щоб за
дверима кожної задоволеної,
щасливої людини стояв хто-небудь з молотком і постійно нагадував тим стуком, що є нещасні»,
казав колись відомий усім письменник Антон Чехов. Можливо,
тоді й справді люди з інвалідністю знали, що вони не самотні.
Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ë³òåðàòóðí³
÷èòàííÿ «²âàí
Ôðàíêî: ôåíîìåí
ãåí³ÿ»
Рік 2016-ий є роком пам’яті
нашого земляка, великого бойка Івана Франка.
До 160-ої річниці Каменяра,
видатного українського письменника, поета, драматурга,
публіциста, перекладача, науковця, громадського і поетичного
діяча проводиться ціла низка
заходів. У них активну участь беруть і освітяни, зокрема вчителіфілології, нашого району. Вони
не тільки в своїх школах вшановують пам’ять І.Франка, а й збираються на районні заходи з
цього приводу.
Так з ініціативи методиста
районного методкабінету Марії
Янінович, було проведено літературні читання під гаслом «Іван
Франко: феномен генія», в яких
взяли участь учителі-словесники району. Уже не учні, а їхні наставники демонстрували свою
майстерність декламування,
артистичність, професійні навики.
Приємно відзначити, що захід
перетворився у невелике літературне свято.
Як відмітила вчитель-філолог
з великим стажем, справжній
майстер своєї справи Люба
Місяйло, наші бойкині ще раз
підтвердили, що ми народ талановитий, співучий, мудрий.
Учасників читань із новим починанням привітала завідувач
відділу освіти Наталія Гошівська. Вона наголосила, що вчителіфілологи своїм прикладом заохочують вихованців до пізнання
рідної культури, несуть до них
Франкове слово, прививають
любов до рідної мови. Побажала всім гарного настрою, приємно і цікаво провести час і висловила сподівання, що такі заходи стануть традиційними.
А захід, направду, вартував
того. Ми ще раз переконалися,
що наші словесники – справжні
майстри слова. Тут важко було
визначити кращих, бо всі учасники майстерно, артистично читали поезії І.Франка, і навіть виконували пісні на слова поета.
Як можна було не захоплюватись прекрасним декламуванням Люби Місяйло (Верхненський НВК), Оксани Федик (Розлуцький НВК), артистичністю
Олександри Буштин (Кривківська ЗОШ), Любомири Годованець
(Шум’яцький НВК) і інших читачів
вітали оплесками.
А Віктор Миколайович Їжик зі
своєю донькою (Нижньовисоцький НВК) потішили піснями на
слова І.Франка.
Вразила своїми власними поезіями, присвяченими Франку,
Ольга Павлик (Турківська школа –інтернат). До речі, в Ольги
Климентівни великий доробок
власних поезій, вона не раз друкувалася в районній газеті.
Приємно, що сім’ю педагогівсловесників поповнили молоді,
творчі, обдаровані вчителі.
Поезії Франка у виконанні Ольги Кольганович (Завадівський
НВК), Надії Квич (Нижньояблунський НВК), Іванни Бадурич
(Бітлянський НВК) заслуговують
на високу оцінку за майстерність виконання, знання
творів І.Франка.
Хочеться, щоб такі заходи
проводилися, щоб у них брали
участь усі вчителі району. Адже
вони дають змогу пізнати один
одного, виявити справжні таланти, та й, зрештою, потішити добрим, вічним, мудрим.
Віра БАГАН,
голова районного методоб’єднання вчителів-словесників.
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ПОНЕДIЛОК, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 18.40,
21.00, 01.30, 05.10 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 ПРОФIЛАКТИКА!!!!!!
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Фольк-music
16.00 Твiй дiм-2
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Мовами свiту. Мистецький пульс Америки
17.55 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, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 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»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30, 03.05 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Грошi»
23.35, 03.25 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
ІНТЕР
05.50, 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, 12.45 Т/с «Розумниця,
красуня»
14.00 «Речдок»
15.25 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.55
«Подробицi»
21.00 Т/с «Мереживо долi»
22.50, 03.30 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання»

ВIВТОРОК, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.30, 07.05, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Уряд на зв’язку з громадянами
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Д/ф «Пара олiмпiйцiв» iз
циклу «Декомунiзацiя»
11.20 Вiйна i мир
12.05 Вiкно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Фольк-music
15.50 Борхес. «Як росiйський
генштаб «вигадав» Україну»
16.20 Д/с «Середземномор’я»
17.20 Д/с «Латиноамериканська музика»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Вiзитiвка Карпат
20.00 Утеодин з Майклом
Щуром
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20.30 Нашi грошi
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 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»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30, 03.05 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Новий iнспектор Фреймут. Мiста»
23.35, 03.25 Т/с «Теорiя брехнi 2»
ІНТЕР
05.40, 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, 04.35
«Подробицi»
22.50, 03.10 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання»

СЕРЕДА, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 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
13.35 Хочу бути
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Свiтло
15.40 Д/ф «Чорнобиль. Точка
часу»
16.20 Д/с «Середземномор’я»
17.20, 02.00 Д/с «Латиноамериканська музика»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Вiзитiвка Карпат
20.00 Д/ф «Тил»
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 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»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.30, 03.45 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Повернiть менi красу 2»
23.35, 03.00 Т/с «Теорiя брехнi 2»
ІНТЕР
05.25, 11.10, 12.25 «Слiдство
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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, 04.35
«Подробицi»
22.50, 03.10 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання»

ЧЕТВЕР, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
21.00, 05.10 Новини
06.30, 07.05, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10.30 Про головне
11.00 Чоловiчий клуб
11.35 Розсекречена iсторiя
12.30 Слiдство. Iнфо
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 Як це?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Надвечiр’я. Долi
15.45 Спогади
16.20 Д/с «Нацiональнi парки»
17.20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 10км. (чол.)
20.00 Перша студiя. Пам’ятi
Андрiя Сахарова
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 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»
10.50 «Мiняю жiнку - 7»
12.20 «Мiняю жiнку - 7
14.10 «Слiпа»
14.45, 02.30 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.30, 03.15 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Свiт навиворiт - 8»
23.00 «Право на владу 2016»
ІНТЕР
05.25, 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, 04.40
«Подробицi»
22.50, 03.25 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання»

П’ЯТНИЦЯ, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
21.00, 05.10 Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.30 Територiя закону

08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 10км. (чол.)
10.50 Т/с «Травма»
11.40 Д/ф «Радянське» iз циклу
«Декомунiзацiя»
11.55 Перша студiя
12.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 Хто в домi хазяїн?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Вiра. Надiя. Любов
15.45 Театральнi сезони
16.20 Д/с «Нацiональнi парки»
17.20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 02.20 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 7,5км.
(жiн.)
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху

23.20 Вперед на Олiмп
23.40 Золотий гусак

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»
10.45 «Мiняю жiнку - 7»
12.20 «Мiняю жiнку - 8
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.15 «Вечiрнiй Київ 2016»
22.10 «Вечiрнiй квартал»

НЕДIЛЯ, 18

ІНТЕР
05.30, 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»
15.50 «Сiмейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.45 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Бережiть жiнок»

СУБОТА, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.30 Шеф-кухар країни
08.15 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Мандрiвники в часi»
10.15 Як це?
10.45 Хто в домi хазяїн?
11.05 Хочу бути
11.30 Школа Мерi Поппiнс
11.45 Казки Лiрника Сашка
12.00 Суспiльний унiверситет
13.05 Концертна програма
«Пiсенний спас»
14.10 5 баксiв.net
15.30 Книга.ua
15.55, 02.20 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 12,5км. (чол.)
16.55 Чоловiчий клуб. Спорт
17.45 Чоловiчий клуб
18.25, 03.15 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 10км. (жiн.)
19.45, 21.55 Д/ф «Бранцi»
20.30 Баклани на Балкани
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
22.45 Мегалот
23.00 Свiт on line

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.50 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 23.10 «Свiтське життя»
11.00 Х/ф «Папарацi»
15.15 «Вечiрнiй квартал»
17.30 Т/с «Недотурканi»
18.30 «Розсмiши комiка 2016»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху»
ІНТЕР
05.15 «Жди меня»
07.10, 20.00, 01.20
«Подробицi»
08.10 Х/ф «Три горiшка для
Попелюшки»
10.00 Марафон «Диво починається»
12.00 Х/ф «Гувернантка»
14.00 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
16.00 Х/ф «Дочка баянiста»
17.50, 20.30 Т/с «Перша
спроба»
22.30 «Добрий вечiр на Iнтерi»
23.15 Х/ф «Мисливцi за розумом»

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 На слуху
07.05 Тепло. Ua
07.20, 23.30 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Баклани на Балкани
09.40 Х/ф «Брехати, аби бути
iдеальною»
11.15 Спогади
11.45 Мистецькi iсторiї
12.00 Театральнi сезони
12.40 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 15км. (чол.)
13.55 Фольк-music
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 12,5км. (жiн.)
16.30 Твiй дiм-2
16.45 Борхес
17.10 Обличчя вiйни
17.30 Т/с «Епоха честi»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом
Щуром
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
КАНАЛ 1+1
06.00 «Недiля з Кварталом»
07.00 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.00, 04.00 «Українськi
сенсацiї»
11.00 «Свiт навиворiт - 8»
12.00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
13.35 Т/с «Село на мiльйон «
17.35 Комедiя «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Вирок iдеальної
пари»
ІНТЕР
05.00 «Великий Бокс. О.Усик Т.Мчуну»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг.
Невидане»
12.00 «Навколо М»
13.00 «Добрий вечiр на Iнтерi»
14.00 Т/с «Перша спроба»
18.00, 21.30 Т/с «Яблуневий
сад»
20.00, 04.05 «Подробицi
тижня»
23.15 Х/ф «Вiк Аделайн»

8 стор.
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Ø²ÑÒÜ ÏÅÐÅÌÎÃ Ó
ØÅÑÒÈ ÌÀÒ×ÀÕ
ФК “Бориня” продовжує виграшну
серію у Срібній лізі
Минулої неділі у Львові пройшли чергові матчі чемпіонату
Львівщини з футзалу серед команд Срібної ліги.
Футбольний клуб “Бориня” проводив цього дня два матчі, у яких
здобув чудові перемоги. Львівську “Левандівку” вони перемогли з
рахунком 2:1, а “Золоту Липу» з с.Чимеринці (Перемишлянський рн) – 3:2.
Таким чином, після проведених шести матчів, боринчани здобули максимальну можливу кількість очок – 18. Вони й одноосібно
очолюють Срібну лігу.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Запитання до міністра юстиції

Ï²ËÜÃÈ ÄËß Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ
ÙÎÄÎ ÑÏËÀÒÈ ÊÐÅÄÈÒ²Â
Минулого року мій чоловік був призваний на службу в армію. До
цього він мав свою справу, на яку було взято кредит у банку.
Через те, що він пішов захищати Батьківщину і вже не має тих
доходів, які в нього були раніше, сплачувати за кредитом нашій
сім’ї немає з чого. Ми чули, що є певні пільги для військових щодо
сплати кредиту. Роз’ясніть, будь-ласка, як нам справитися з
цією ситуацією.
В Україні триває антитерористична операція на Сході країни та протистояння зовнішньому агресорові. Наші військовослужбовці мужньо
відстоюють землі Батьківщини. Саме тому держава визначає на законодавчому рівні додаткові пільги військовослужбовцям для забезпечення їх соціального захисту.
Так 26 квітня 2014 року Верховною Радою було прийнято Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації».
Серед змін визначено, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним
– з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого
періоду, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у
тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом, не нараховують.
Таким чином, якщо особа призвана на військову службу і має непогашену кредиторську заборгованість, вона має право звернутися до
банку з письмовою заявою про проведення реструктуризації. Для цього
необхідно додати документи, що підтверджують проходження військової служби або участь в антитерористичній операції, а також скрутне
матеріальне становище, наприклад, копію довідки про розмір заробітної плати. При цьому, остаточне рішення про проведення реструктуризації приймає банк.
Крім того, така особа має право письмово повідомити банк про
проходження нею військової служби та надати відповідні підтверджуючі документи з метою припинення нарахування банком штрафних
санкцій, пені та процентів за користування кредитом. У випадку, якщо
нарахування вже були проведені, банк зобов’язаний їх списати.
Міністерство оборони України в листі від 21 серпня 2014 року роз’яснило, що документами, які підтверджують проходження військовослужбовцем військової служби під час особливого періоду, є військовий
квиток, в якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки.
Призов військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації,
можуть підтверджувати довідка про призов військовозобов’язаного
на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою
частиною, а для резервістів – витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видають військові частини.
Зазначені документи можуть видавати родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.
Зрозуміло, що особа, призвана на військову службу, не має змоги
особисто звернутися до банку чи фінансової установи із зазначеними
заявами, тому краще надати право родичу або довіреній особі (наприклад, адвокатові) представляти інтереси шляхом оформлення
нотаріально посвідченої довіреності.
У випадку відмови банку, особа, призвана на військову службу, має
право захищати свої права шляхом звернення з позовною заявою до
суду.
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– вбудованого нежилого приміщення, загальною площею 20,14 м2, розташованого на третьому поверсі
будинку Боринської КМЛ за адресою: Львівська обл., Турківський район, смт. Бориня, вул. Миколайчука, 90.
Метою здійснення незалежної оцінки вище зазначеного об’єкта нерухомого майна районної комунальної власності є визначення ринкової вартості для передачі приміщення в оренду з метою розміщення
аптечного пункту.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
– відповідної кваліфікації, що має підтверджуватися відповідними документами, виданими відповідно до
Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 №796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 за №937/23469;
– досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
– переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів. Конкурсну документацію подати в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
– заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
– копія установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та подання звіту про оцінку майна;
– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна;
– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України (при потребі);
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м. Турка, вул.
С.Стрільців, 62, Турківська районна рада.
Конкурс відбудеться о 10:00 год. 27 грудня 2016 року в кабінеті заступника голови Турківської районної ради.
Телефон для довідок: 3-13-00.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ðè ùîäî ïåðåäà÷³ â îðåíäó íåðóõîìîãî ìàéíà
ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Òóðê³âñüêîãî ðàéîíó
Назва об’єкта оренди, його місцезнаходження: нежитлове приміщення, загальною площею 20,14
кв.м, що розташоване на третьому поверсі будинку Боринської КМЛ за адресою: смт. Бориня, вул. Миколайчука, 90.
Власник майна: Турківська районна рада.
Мета використання орендованого об’єкта – розміщення аптечного пункту.
Строк оренди об’єкту – до п’яти років.
Заяви щодо оренди приймають у Турківській районній раді з 9-00 до 18-00 години (перерва з 13-00 до
14-00 години) за адресою: м. Турка, вул. С.Стрільців, 62.
Кінцевий термін прийняття заяв – 27 грудня 2016 року.
У разі надходження двох і більше заяв щодо оренди об’єктів спільної власності територіальних громад
Турківського району, на які надані оголошення про намір передати майно в оренду, Турківська районна
рада додатково оголосить конкурс на право укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Турківського району.
Додаткову інформацію можна отримати у загальному відділі Турківської районної ради за адресою: м. Турка, вул. С.Стрільців, 62, телефон: 3-13-00.
Нижньотурівська сільська
рада повідомляє про взяття на
облік безхазяйного нерухомого
майна, яке знаходиться за адресою: вул. Л.Українки, 106 А, в с.
В.Турів. Споруда – житловий будинок, загальна площа – 44 кв.м.

Тільки один день
14 грудня, четвер
З 9.00 до 14.00 год.

Купуємо натуральне
волосся та шиньйони

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Турківська райдержадміністрація та райком профспілки працівників держустанов сумують з приводу передчасної смерті спеціаліста відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Анни
Андріївни Іванчик і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійної.
Працівники відділу агропромислового розвитку Турківської РДА
глибоко сумують з приводу передчасної смерті спеціаліста відділу
Анни Андріївни Іванчик і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної. Вічна їй пам’ять.

натуральне – від 32 см, сиве
та фарбоване – від 42 см.
Від 2000 до 50000 за 1 кг
Адреса: вул. Січових
Стрільців,55, перукарня
«Чародійка», тел.:0983180443.

Колектив Лімнянської сільської ради висловлює щире співчуття
секретарю сільради Степану Івановичу Карпі з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Годинники: в жовтих
корпусах старі, наручні,
механічні, на запчастини
(вибірково).

Виконавчий комітет та колектив Комарницької сільської ради глибоко сумують з приводу смерті колишнього голови Комарницької
сільської ради Івана Івановича Смутка і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.

Відділ освіти і районна профспілкова організація працівників освіти і науки висловлюють щире співчуття логопеду Любі Василівні
Яворській з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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– матеріали рекламного характеру.

