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ÂÏÅÐØÅ Â ÓÊÐÀ¯Í², ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²,
ÑÒÀÐÒÓÂÀËÈ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÇÌÀÃÀÍÍß
Ç ËÈÆÍÈÕ ÃÎÍÎÊ ÒÀ Á²ÀÒËÎÍÓ
Вчора, 12 січня, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України, в с. Яворів стартував етап кубка світу Міжнародного параолімпійського комітету з лижних гонок та біатлону. Як уже повідомлялося, в ньому бере участь
близько 220 учасників, серед яких – 120 спортсменів з Австрії, Білорусі, Бразилії, Великобританії, Італії, Китаю, Кореї, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Угорщини, Франції,
Хорватії, Швеції, Японії та України.

На урочистій церемонії відкриття змагань Президент Національного параолімпійського комітету
України Валерій Сушкевич представив почесних гостей – віце-прем’єра України Павла Розенка, Міністра
соціальної політики Андрія Реву, голову Львівської облдержадміністрації Олега Синютку та прокурора
Львівської області Юрія Квятківського. Змагання триватимуть з 13 по 20 січня.
У церемонії відкриття змагань також взяли участь керівники Турківщини: голова районної ради
Володимир Лозюк та голова райдержадміністрації Олександр Лабецький. Варто відзначити й особливий шарм ведучої заходу, яка провела відкриття на найвищому рівні, працівника РНД Надію Донець.
Всі учасники змагань отримали сувенірні подарунки з буклетами про історію Турківщини, пам’ятні
місця Львівщини.
Протягом семи днів змагань жителі нашого району мають можливість бути глядачами, водночас й
учасниками такої історичної спортивної події.
Наступні етапи змагань Кубка світу з лижних гонок та біатлону пройдуть у березні 2017 року у
південнокорейському місті Хонь Чхаг та японському – Саппоро. Нам приємно, що в цьому переліку
буде й місто Турка.
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 КАМПУСАХ
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, 095 9 428 428, 0 800 500 736.

Сердечно вітаємо із піввіковим ювілеєм – Володимира Степановича Юсиповича – начальника фінансового управління районної державної адміністрації.
Шановний Володимире Степановичу!
З нагоди Вашого золотого ювілею
прийміть від нас щирі побажання міцного
здоров’я, невичерпної енергії та наснаги,
родинного затишку, благополуччя і добра.
Нехай кожен Ваш день буде наповнений
корисними справами і теплом людських
відносин, а мрії втілюються в життя та приносять бажану радість і задоволення. Многая і благая Вам літ!
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.
Нехай Вам Бог пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.
З повагою – колектив фінансового управління Турківської РДА.

Щиросердечно вітаємо із вагомим життєвим ювілеєм – 80-річчям
від дня народження – досвідченого викладача з багатолітнім стажем по класу акордеону Турківської дитячої музичної школи,
надзвичайно активну і талановиту людину,
патріота рідного краю – Івана Михайловича Братка! Бажаємо шановному ювіляру
доброго здоров’я , невичерпної творчої
енергії, життєвих сил, мирного безхмарного неба, родинних гараздів, достатку, добра, поваги та ще багато-багато щасливих
літ, прожитих під Божим і людським благословенням.
Хай Вам в світі щасливо живеться,
Лиш добро і достаток ведеться.
Хай сонечко світить, а серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і світлої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.
З повагою – колектив Турківської дитячої музичної школи.

Вітаємо із золотим ювілеєм нашого дорогого і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, сина і татуся, явірчанина – Володимира
Степановича Юсиповича.
Ми дякуємо Богу за те, що Він дав нам
таку людину, як Ви, з якою знаходимо відчуття дому, затишку, тепла. Дай Боже Вам в
здоров’ї, радості, мирі, гараздах і достатку
прожити ще такий же відрізок життя, як
дотепер. Великого людського щастя, вічної
молодості і Господнього Вам благословення.
Журавлиним ключем відлітають
літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває нас всіх
І ніколи Вас не покидає.
І нехай все життя, хай весь Ваш довгий вік
Ангел Божий охороняє.
З любов’ю – дружина Іванна, батько Степан, сини Назар і Володимир, дочка Тетяна.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

13 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó

ÍÀÑ ×ÅÊÀÞÒÜ ÑÅÐÉÎÇÍ²
Ô²ÍÀÍÑÎÂ² ÂÈÊËÈÊÈ,
а тому мусимо навчитися заробляти гроші
та ефективно їх використовувати
З Божою допомогою та вірою в краще майбутнє ми пережили непростий високосний 2016-ий
рік. У загальноукраїнському контексті він, на жаль, приніс чимало трагічних подій, розчарувань і невдач. Але в регіональному чи особистому, для кожного з нас, природно, були як негативні , так і позитивні події й відповідні враження та емоції.
Яким був рік Вогняної Мавпи для Турківщини та що нас чекає в році Червоного Півня – 2017-му
– в різних аспектах життєдіяльності, ми поцікавилися в голови Турківської РДА Олександра
Лабецького.
– Буду відвертим: 2016 рік видався не простим, а подекуди
його можна назвати й складним.
Темпи роботи, які задав голова
Львівської ОДА Олег Синютка,
були дуже високі. А тому керівникам регіонів потрібно було йти
в ногу з часом, даючи відповіді
на різні, часто непрості виклики, приймати нестандартні, а
бувало й непопулярні рішення.
Це продиктовано тим, що люди
вимагають від влади реальних
кроків для поліпшення життя,
позитивних результатів у вирішенні злободенних проблем.
Звичайно, минув рік і вже
можна підбивати підсумки. Думаю, не варто вихвалятися зробленим – люди самі оцінять ефективність нашої діяльності. Проте широкий загал має знати, чим
займалася влада. Хто б і що не
казав, але нам вдалося зробити багато у плані ремонту доріг
на Турківщині. Ще не так давно
на різних зустрічах , у приватних
бесідах не раз доводилося чути
безнадію, особливо від водіїв,
мовляв, не бачити в нашому районі добрих доріг. Через жахливий стан дороги Львів-Ужгород,
особливо на відрізку Самбір –
Турка – Ужоцький перевал, наш
район оминали туристи, не кажу
вже про потенційних інвесторів.
Все виходило, ніби й справді
наш чудовий край забутий Богом
і людьми. Сьогодні я радий з
того, що ми таки змогли, наперекір усім песимістам, розпочати ремонт цієї траси і маємо чудовий результат. Сьогодні наш
район, завдяки відремонтованій
(правда, ще не до кінця) дорозі,
змінив своє обличчя, став, образно кажучи, ближчим до сфер
впливу, зокрема обласних
центрів – Львова та Ужгорода.
Для бізнесу стали комфортнішими транспортні перевезення, до
нас почали їхати гості. Яскравий
приклад – ще задовго до нового
2017-го року усі туристичновідпочинкові бази району були
забиті туристами. А це, зрозуміло, імідж Турківщини, додаткові
кошти бізнесу, а відтак – надходження в бюджет. Не хочу бути
пророком, але згадаєте моє
слово: через 2-3 роки, завдяки
цій дорозі, матимемо серйозний приплив інвестиційного капіталу. У 2016 році турецька
фірма «Онур» освоїла тут близько 300 млн. грн., проклавши від
Турки до Ужоцького перевалу
бетонний шар та вирівнюючий
шар асфальту. Від Самбора до
Турки – два шари асфальту. У наступному році, завершуючи роботи, буде завершено прокладання другого шару асфальту та
до кінця облаштовано обочини.
Фірмі доведеться освоїти ще 160
млн. грн.

Окрім цього, нам вдалося
провести ремонт дороги ТуркаЛопушанка, витративши майже
3 млн. грн. Можливо, зроблено її
не ідеально, але за такі, порівняно невеликі кошти, маємо
тут зовсім іншу ситуацію. Тут 30
років ніхто не ремонтував дорогу. Зараз з Лопушанки до райцентру
можна доїхати за
півгодини. А ще недавно водії на це
затрачали близько
двох годин. 2,5 млн.
грн. витрачено на
ремонт дороги Бориня-Боберка.
Щоправда, коштів
вистачило, аби дійти
лише до с. В. Яблунька. Це також результат. Нам вдалося частково засипати гравієм та почистити фоси ділянки
дороги Н. ВисоцькеКарпатське; В. Висоцьке-Гусне; В. Висоцьке –Либохора;
Н. Висоцьке-Багнувате. Принагідно хочу подякувати місцевим громадам та головам сільських рад, що були небайдужими і, в силу можливостей, долучалися до ремонтних
робіт. Вірю, що така позитивна
тенденція збережеться й на
майбутнє.
– Олександре Мироновичу, а
яка доля чекає дорогу Бориня-Мохнате у 2017 році?
– Я більше ніж впевнений, що
в цьому році тут розпочнеться
ремонт дороги. Зараз тривають
лише дискусії по технології: чи
зроблений він буде так, як на
автодорозі Львів-Ужгород, чи
можливо якимось іншим способом. Таку впевненість ми отримали після відвідин Турківщини
Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Він, у
присутності голови облдержадміністрації Олега Синютки, дав
своє добро. Сума проекту – майже 150 млн.грн, які буде виділено або з державного бюджету,
чи, можливо, з перевиконання
митних платежів. Зрозуміло,
якщо нам це вдасться, кошти,
які, зазвичай, ми витрачали на
утримання цієї ділянки дороги,
можна буде скерувати на інші
села.
Хочу відзначити, що у 2015 році
люди на перше місце ставили
питання доріг. У минулому році,
коли побачили зроблене, першочергово звертають увагу на
пасажирські перевезення. Хочуть, щоб вони були якісними і
комфортними. Думаю, що і в цьому плані нам вдасться досягти
позитивного результату.
– Бачимо, що цьогорічна

зима, на відміну від багатьох
попередніх, також підносить
свої сюрпризи. Чи вдається
нашим дорожникам забезпечувати проїзність доріг?
– Знову ж таки не хочу стверджувати, що це робиться на сто

відсотків ідеально, але, попри
всі непрості обставини, ми намагаємося, щоб доїзд до всіх сіл
району був. Знаю, що є й нарікання, але люди мусять зрозуміти,
що снігоочисна техніка ( а це звичайні трактори , яким уже понад 30 років) не завжди витримує, трапляються непередбачені поломки, та й кількість їх
явно недостатня. Добре було б,
якби керівники місцевих громад
у себе знаходили якусь техніку і,
по угодах, залучали її до цієї роботи. Спільно, як відомо, завжди легше долати труднощі.
– Олександре Мироновичу, а
яка ситуація вимальовується у районі із залученням інвестицій у соціально-культурну сферу?
– Пріоритетними для нас є три
об’єкти, на які ми від райдержадміністрації подали проекти
в Державний фонд регіонального розвитку. Зокрема це школа в
с. Либохора. В минулому році тут
забито сваї та закуплено майже
на 7 млн. грн. будівельних матеріалів. У цьому році є тверде запевнення, що кошти на продовження будівництва будуть виділені. Також, я переконаний, ми
завершимо будівництво школи в
с. Лосинець. У 2016-му тут освоєно близько 1,5 млн. грн., а в поточному ДФРР виділить кошти на
завершення об’єкта. Та й місцева громада бере участь у мікропроекті обласної ради. Це також
важливо. Думаю, що 1 вересня
діти тут навчатимуться уже в новому корпусі. На жаль, наразі не
відомо, чи буде виділено з ДФРР

достатню суму на Нижньояблунську школу. Тут уже є 90відсоткова готовність, проведено внутрішні роботи, облаштовано зовнішні мережі, зараз працюємо над встановленням котельні. Попри все, кошти вишукаємо. Я також впевнений, що
на 1 вересня і тут святкуватимуть
новосілля.
Не можу не згадати й про позитивну тенденцію щодо впровадження мікропроектів. У 2014
році їх у нас було 15, в 2015-му –
25, а в минулому році загалом –
60, 33 з яких – мікропроекти обласної ради. Позитивним
тут є те, що місцеві громади, впроваджуючи їх, відчувають свою потрібність та
відповідальність, адже
вкладають у мікропроекти
власні кошти.
Ведучи мову про інвестиції, хочу згадати, що в
минулому році ми відкрили на базі ДП «Турківське
лісове господарство» в с.
Явора цех з переробки деревини. Київські інвестори
в с. Шум’яч також запустили подібне переробне
підприємство, в с. Гусне
став до ладу цех з переробки молока. Невдовзі власники планують відкрити на
теренах Турківщини ще
один цех. До того ж, мають
намір збудувати тваринницьку ферму. Уже зараз в населення закуповують молоко, на
гривню дорожче, аніж Самбірський молокозавод. Маємо
надію, що на Турківщині таки
закріпиться турецька фірма
«Сімуер», яка уже завезла обладнання.
– Олександре Мироновичу,
знаю, що у працівників бюджетної сфери були побоювання щодо виплати заробітної
плати, зокрема за грудень та
частини листопада 2016
року.
– Розмови були різні, але нам
вдалося закрити фінансовий рік.
Медики, освітяни та культпрацівники отримали зарплату і, думаю, гарно зустріли Новий рік та
відсвяткували Різдво Христове.
– А що чекає бюджетну
сферу у наступному році?
– Якщо брати освітню галузь,
то педагогічні працівники забезпечені заробітною платою на
100 відсотків. Велика проблема
з техпрацівниками, які фінансуються з місцевого бюджету.
Коштів на виплату заробітної
плати їм вистачає лише на 5,5
місяця. Додатково тут нам потрібно більше 15 млн. грн.. У
зв’язку з цим, керівники освіти,
директори шкіл уже зараз мусять визначити, скільки технічних працівників їм потрібно.
Маємо проблеми й з фінансуванням методичного кабінету, утриманням «Школяриків».
Очевидно, не обійдемося й
без оптимізації штатів в медицині. На потреби цієї галузі передбачено 51 млн. грн.. Їх доведено лікарні, і вже в межах кош-

торисних призначень головний
лікар має визначити, яку
кількість працівників можуть утримувати. Медики забезпечені
зарплатою на 10 місяців. А тому,
хоч це й прикро, без скорочення штатної чисельності не обійтися. Я маю великі сумніви, що
в кінці року держава , як завжди, додаватиме додаткову дотацію. Ми мусимо впроваджувати
платні послуги. Скажімо, за
зроблений аналіз заплатити 5
чи 6 грн., але офіційно в касу, а
не комусь в кишеню. Тоді зможемо й вимагати, щоб аналізи
були зроблені якісно. Я сподіваюся, що прейскурант платних
послуг уже найближчим часом
буде оприлюднено в нашій газеті
чи вивішено для інформації пацієнтам у лікувальних закладах.
На два місяці не вистачає
коштів і культурі. Тут також треба
серйозно подивитися, як працюють культосвітні заклади, чи потрібно нам в селі дві бібліотеки
(одна – в школі, інша, зазвичай,
– в Народному домі). Є села, де
робота бібліотекаря зводиться
лишень до того, щоби переписувати формуляри. Та й платні послуги в народних домах з кожним роком усе зменшуються,
хоча мало б бути навпаки.
Ці всі проблеми уже найближчим часом (скоріш за все, як
створяться місцеві громади) наберуть особливої актуальності.
Керівники громад змушені будуть рахувати гроші й визначати
пріоритети, що потрібно громаді, а з чим можна попрощатися. Ми маємо зрозуміти усі, що
так, як було раніше, очевидно,
уже не буде. Ніхто не буде платити заробітну плату за те, що
працівник прийшов на роботу, в
кращому випадку створив видимість роботи, переклав папірчики з місця на місце, а в гіршому – бавиться в комп’ютері чи
шукає щось цікаве для себе в
Інтернеті, при цьому хоче мати
високу заробітну плату, а часто
вимагає ще й премії. В усьому
світі працівнику платять за зроблену роботу, а не за присутність
на роботі. В умовах, коли громадам та підприємствам самотужки доведеться заробляти кошти,
над цим треба буде серйозно
думати.
В такій ситуації керівник громади особливу увагу звертатиме
й на те, як місцеві підприємства
сплачують акциз, чи всі платять
за землю, яка ситуація з легалізацією робочих місць.
На мою думку, уже зараз, поряд з рейтингом районів, який
проводить обласна адміністрація, ми мали б зробити щось
подібне й поміж сільськими радами. Щоб жителі Турківщини
бачили, хто з керівників місцевих громад є ініціативним, а хто
живе по-старинці, як 10 чи 20
років тому. Для прикладу, є
сільські ради, що мають посади
військових обліковців, але, тим
не менше, звідти за два роки
жодного хлопця не було призвано в армію, і з жодним не укладено контракт, жодного не призвано по мобілізації. Виникає
логічне запитання: для чого він
там сидить? А щодо сільських
рад, хотів би відзначити ініціативність Сянківського, Розлуцького, Ластівківського, Шум’яцького, Вовченського, Боринського, Красненського, зрештою, як і
деяких інших голів, які хочуть
працювати по-новому і, дай Бог,
щоб у них все вийшло.
Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Всеукраїнський дитячий
турнір «Диво-шашки у
сніжних Карпатах»
У вівторок, 10 січня, в приміщенні школи-інтернату м. Турка Львівської області водинадцяте розпочався Всеукраїнський дитячий турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах».
Цього року турнір присвячується пам’яті колишнього учня школи-інтернату, легендарного воїна АТО «БАРНІ» (Олександра Ільницького (Галаца) (28.02.1978 - 09.01.2016).
«Барні» загинув у зоні АТО, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Організаторами турніру, крім
відділу освіти та сектору молоді
та спорту Турківської РДА (керівники Наталія Гошівська та Василь Поточний), є Львівська
обласна федерація шашок (президент Іван Ільницький).
Підтримують турнір львівські
фірми «Ніка Захід» (директор
Дмитро Смуток), «Єврологістика» (директор Ігор Шуптар),
благодійний фонд «Милосердя» (голова Мирослава Калинич), бар «Нептун» (директор
Мирон Мамчак) та приватний
підприємець Ігор Леньо.
У змаганнях бере участь – 21
команда (63 учасники, віком від
7 до 13 років) – з Києва,
Вінницької, Львівської, Житомирської, Закарпатської, Харківської та Рівненської областей та гості з м. Бендери (Молдова), а також
в додатковому особистому турнірі – 12 шашкістів – першорозрядників та кандидатів у майстри спорту
2000-2003 р.н. (всі учасники попередніх турнірів). Серед учасників є багато молодих титулованих спортсменів, зокрема чемпіони України
Михайло Батунін, Лев Леонтьєв,
Ірина Васильєва з Вінницької області, Вікторія Прокопюк з Києва.
Вітати учасників під час урочистого відкриття прибули почесні гості:
заступник голови Турківської районної державної адміністрації
Юрій Лило, віце-президент Федерації шашок України, президент
Федерації шашок Львівщини, національний арбітр України Іван
Ільницький, президент Міжнародного шашкового комітету людей з
обмеженими
можливостями
«Інваспорт» Лешик Петліцький
(Республіка Польща), віце-президент Федерації шашок Львівщини,
національний арбітр України Богдан Москаль, начальник відділу
освіти райдержадміністрації Наталія Гошівська, завідувач сектору
молоді і спорту райдержадміністрації Василь Поточний, директор
ДЮСШ «Юність» Василь Ціко, директор школи-інтернату Оксана Сушинець, заступник голови ГО «Учасники АТО Турківщини» Микола
Коноваленко, дружина «Барні» Олександра Ільницького (Галаца) – Оксана Ковальчин та дочка Ксенія, бойовий побратим «Барні» - «Ганс».
З різдвяними вітаннями та колядками для учасників виступили вихованці Турківського Будинку дитячої та юнацької творчості (директор Софія Багай) та перша вчителька «Барні» – Ольга Павлик.
Право першого ходу в шашковій партії було надано дочці «Барні» Ксенії та бойовому побратиму «Гансу». Їм організатори турніру вручили пам’ятні медалі.
Турнір триватиме до 14 січня. Для учасників змагань буде організовано змістовний відпочинок. Вони
зможуть відвідати музей «Бойківщина», прикордонну заставу в с.Сянки, спортивну базу Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України, кататись на лижах і
санках, оглянути районний конкурс вертепів, а також взяти участь у щедруваннях на Старий Новий рік.
Результати турніру висвітлюються в мережі Інтернет.
Богдан МОСКАЛЬ.
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Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час веб-конференції повідомила, що в плані виведення України з кризи немає жодного нереального
пункту, якого не можна було б досягнути. За словами Тимошенко, передусім потрібно один раз і назавжди позбавитись від кланів, монополій, олігархії й почати будувати життя для всього українського суспільства.
«І ще одне: нам обов’язково треба змінити стосунки між владою і людьми. Нам
потрібна нова конституція України, яка визріє в інтелектуальних надрах суспільства, а не яку придумають політики. І ця конституція не повинна містити новелу
про президентську форму правління. Протягом 25 років президенти, узурпуючи
владу, так набридли народові, що не варто більше продовжувати цей пантеон»,
- наголосила лідер ВО «Батьківщина».
У «Батьківщині» зазначають, що цей план реалізовуватимуть разом з іншими
демократичними силами, як тільки владу буде перезавантажено.
Надія ЯВОРСЬКА,
депутат Турківської районної ради.
Втрачений студентський квиток – АК №10992712, виданий Ужгородським національним університетом на ім’я Ілони Ігорівни Музики, вважати недійсним.
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13 січня відзначає свій ювілей жителька м. Турка – Любов Михайлівна Савка.
Сердечно вітаємо із ювілейним святом дорогу і люблячу нам людину і бажаємо їй міцного здоров’я, життєвої
енергії, родинного тепла, миру, рясних Божих
благословінь.
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг,
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.
З повагою – чоловік Ярослав, дочка Оксана,
син Ігор, зять Володимир, невістка Леся, онуки
Володимир, Христина, Мар’ян, Віта, Владислав, брат Микола з дружиною Марією.
10 січня святкувала 80-річний ювілей кохана дружина, наша найдорожча матуся, любляча бабуся і прабабуся, жителька с. Красне –
Ольга Василівна Фурінець.
Наша матусю й бабусенько мила,
Вас щиро вітає вся Ваша родина.
Спасибі Вам, мамо, за Ваше добро,
За те, що зростили, душевне тепло.
Ми – Ваші діти, онуки й рідня –
Бажаєм здоров’я міцного щодня.
Хай горе обходить Вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою,
Хай Мати Божа Вас охороняє,
А Господь здоров’я Вам посилає.
З повагою та любов’ю – чоловік Михайло, сини Михайло і Володимир з дружинами Галиною та Наталею, доньки Марія і Ганна з чоловіками Іваном і Петром; онуки Ольга, Назар, Оленка, Ольга, Михайло, Василь, Оксана, Наталя, Андрій, Соломія, Ігор, Володимир,
правнуки Павлик, Остап, Матвійко і Оленка.
Дорогу, люблячу і турботливу дружину і матусю, найкращу у світі
бабусю, турківчанку – Степанію Петрівну Виджак – із ювілеєм, який
святкуватиме 16 січня, від щирого серця вітають чоловік Василь,
дочка Наталія, син Володимир, невістка Марія, зять Степан, онуки
Іванна і Роман та бажають, аби Господь дарував їй міцне здоров’я,
світлу радість, достаток, Своє благословення на многії і благії літа.
Бажаєм жити довго та щасливо,
Щоб кожен Ваш день був похожий на диво.
Хай діти й онуки приносять Вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі.
Літа проти Вас хай будуть безсилі.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа.

Дорогу, люблячу, турботливу дружину, маму, бабусю і прабабусю –
Ганну Олександрівну Добрянську із с. Явора із ювілеєм – 70-річчям
– від щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Іван, дочка
Тетяна, сини Володимир, Іван, зять Микола, невістка Оксана, онуки
Надія з чоловіком Віталієм, Андрій, Яна і правнук Остап та бажають дорогій ювілярці доброго здоров’я, радості від життя, любові
від рідних, поваги від людей, опіки від Всевишнього.
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.
14 січня святкує свій день народження – Василь Омелянович
Змійовський, голова церковного комітету церкви с. Н.Гусне. Члени
церковного комітету і громада щиросердечно вітають його з днем
народження і Днем Ангела і бажають шановному імениннику міцного здоров’я, довголіття, Божого благословення.
Хай попри всі земні тривоги,
Які не можна обійти,
Вам завжди стелиться дорога
Любові, щастя, доброти.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своєю ласкою Господь завжди Вас гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілеєм лікаря-невропатолога
Турківської КЦРЛ – Віктора Володимировича Семенківа – і бажають шановному ювіляру міцного-міцного
здоров’я, життєвого оптимізму, добра, достатку, миру,
довголіття.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
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ЗВІТ
про роботу Турківської міської ради за другу
половину листопада – грудень 2016 року
1. Проведено робочу зустріч із
представниками Бещадського
повіту (Республіка Польща). Укладено угоду про співпрацю між
Бещадським повітом, Підкарпатського воєводства та Турківською міською радою. Досягнуто домовленості про розроблення спільного проекту з ремонту
доріг в рамках міжнародних проектів Польща-Білорусь-Україна.
Загальна вартість проекту – 2,5
млн. євро. В разі затвердження
спільного проекту, польськ а
сторона отримає 1,5 млн., а українська – 1 млн. євро. Під цей
проект виготовляємо проектно
– кошторисну документацію для
всіх вулиць міста Турка. Орієнтовна вартість ПКД – 250000 грн.
Конкурс відбудеться у 2017 році,
а реалізація проекту, в разі виграшу, у 2018 році. Підписано
спільний намір з реалізації проекту. Нашими сусідами була озвучена інформація про те, що з
польського боку єдиним місцем
для облаштування пункту пропуску через кордон у периметрі
району розглядається перехід
Лопушанка-Міхновець.
2. Здійснено 5 робочих поїздок до Львова з питання реалізації проекту реконструкції каналізаційної системи у м. Турка.
(загальна вартість проекту –
18559498 грн.). Нагадаю, що
права замовника передано Департаменту житлово-комунального господарства Львівської
ОДА. На рахунок Департаменту
ЖКГ надійшов перший транш у
сумі 6 283 265 грн. За виділені

кошти фірмою «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», яка виграла
тендер у 2014 році, придбано і
передано
на
зберігання
Турківській міській раді труби
різного діаметру і засувки до
них. Інші придбані матеріали
зберігаються на
складах будівельної компанії.
3. Завершено роботи з реалізації
проекту (укладання
дорожньої бруківки) «Капітальний
ремонт дороги по
вул. В.Стуса (від каплички Божої Матері
до Турківської ЗОШ
№1) в м. Турк а
Львівської області
(ко ри гув ання ).»
Конкурс виграла
фірма ПП «Асфальтбуд». Конкурсна ціна проекту – 411276
грн. Кінцева ціна торгів – 378560
грн.
4. На тендерних торгах, через
систему Prozzoro, на кошти, виділені з обласного бюджету
(1176000 грн., в тому числі ПДВ
– 196000 грн.)
закуплено
сміттєзбиральну машину із
заднім завантаженням КАМАЗ
(модель 43106), виготовлену і
зібрану в Республіці Польща.
Тендер виграв підприємець
В.Маркович. Машина 2007 року
випуску, має 2 ведучі мости, автономний обігрів салону і двигуна, стандарт Євро – 3, 69000 км.
пробігу. Бункер, об’ємом 18м3 з
роторпресом.
Машина
у

відмінному технічному стані, має
100% нову гуму на колесах.
5. Для обслуговування водогону та проведення господарських
робіт придбано б/в п’ятимісний
бортовий самоскид – Газель ГАЗ
33023-14 (газ/бензин) 2004 року

випуску, вартістю 140000 грн.
6. На вул. Молодіжна встановлено криту автобусну зупинку.
Вартість зупинки зі встановленням – 36000 грн. Виготовлена і
встановлена зупинка фірмою
підприємця В.Чернянського.
7. На конкурс проектів у ДФРР
(Державний фонд регіонального розвитку) подано проект ремонту дороги по вул. Міцкевича
(від залізничного вокзалу до автобусного вокзалу), орієнтовна
вартість – 1600000 грн.
(співфінансування міської ради
– 10%).
8. На конкурс мікропроектів
подано два мікропроекти по
реконструкції вуличного освіт-
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лення по вулицях Самбірська,
Д.Галицького та Круг Городище
(загальна вартість проекту –
294,209 грн., кошти громади –
18000 грн., з бюджету міста –
138000 грн.), та по вул. Травнева – загальна вартість проекту
261790 грн. (кошти громади –
18000 грн., з бюджету міста –
114000 грн.)
9. Виділено кошти для виготовлення другої частини проектно
– кошторисної документації з
проведення електрифікації
кварталу забудови по вул. Зелена. Проект передбачає встановлення трансформатора і електрифікацію приватних будівель
коштами обленерго (за
рахунок різниці тарифів
для Турківського РЕМу).
10. Львівською фірмою
«Сомгіз», яка виграла
конкурс на проведення
земельних торгів, проведено аукціон на дві земельні ділянки (оренда)
по вул. Міцкевича (біля
заправки Р.Биїка). В аукціоні взяли участь чотири
учасники. Переможцем
стала фірма ТОВ «ЖИТЛОБУД ГАЛИЧИНА» (по
50000 грн. за кожну земельну ділянку в рік)
11. Виділено 20000 грн. для
родини загиблого Героя України Олександра Ільницького
(Олега Галаца) «Барні» для виготовлення пам’ятника Герою.
12. За звітний період поступило 7 заяв на виділення твердого
палива для учасників АТО. Виділено кошти 5 учасникам АТО (по
1500 грн.), для придбання твердого палива. Всього на отримання твердого палива (дрова) звернулося 44 учасники АТО. Забезпечено твердим паливом 34
учасники АТО і виділено кошти 8
учасникам АТО.
Геннадій КОГУТ,
міський голова м.Турка.

ДОПОМОГТИ ДИТИНІ
ЗНАЙТИ БОГА
Християнську етику викладають у школах уже більше 20 років. Спершу цей предмет мав назву
«Основи християнської моралі». У 1997 році він був впроваджений згідно рішення сесії Львівської обласної
ради. У тому ж таки році програма християнської етики була доопрацьована у співпраці з православними
церквами та узгоджена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській. І з 1997 р.
вишколом вчителів християнської етики став займатися Катехитично- педагогічний інститут Українського католицького університету. Отже, предмет «Християнська етика» вивчають учні не у всіх
областях України. Саме ж викладання – це ціле мистецтво, де вчителі використовують різноманітні
форми навчання – гру, бесіду, екскурсію, зустріч. Про це сьогодні розповідає нашим читачам вчитель
християнської етики з багаторічним стажем Ільницького НВК, надзвичайно скромна людина – Марія
Ферелетич. Предмет «Християнська етика» вона викладає в Ільницькій школі з 1998 року, відразу після
закінчення навчання у Львівській богословській академії.
пропоную порівняння, розповідаю про добро і зло, про
– Колись відомий грузинський педагог Шалва Амолюбов і милосердя. Стараюся бути доброю і щирою у
нашвілі сказав, що треба перейменувати процес з нарозмові з дітьми. Бо кажуть, що навіть сама манера
вчально-виховного у виховно-навчальний, зробивши
спілкування з учнями стає зразком для наслідування.
наголос саме на вихованні, – розпочала розмову Марія
Говоримо про Заповіді Божі. Наприклад, Заповідь «ШаЄвстахіївна. – Бо не складає великих зусиль і праці нануй батька…», кажу дітям, щоб зрозуміли, установлена
вчити дитину рахувати, але виникає трудність у тому,
не батьками, а Богом. І ті, що не шанують своїх батьків,
щоби навчити ту чи іншу дитину не обраховувати, не обгрішать насамперед перед Богом. Предмет «Христикрадати когось в майбутньому. Я вважаю – дуже добянська етика» – наймолодший із усіх, але християнсьре, що в наших школах ввели у навчальні програми
ке виховання у школі не суперечить її світському харакпредмет «Християнська етика», і прикро, що його не
теру і не розглядається як щось окреме, а як складова
вивчають школярі всієї країни. Я, як і всі інші викладачі
усього національного виховання. У християнській моцього предмета, не переслідую мету дати дітям релігійралі сконцентровано найвищі цінності. Діти разом з церну освіту, а просто хочу виховати їх на основі християнськовнослужителем і нами, вчителями християнської етиких цінностей. І те, що не додам дітям у школі, сподіваки, готуються до Першої Сповіді і Таїнства Святого Приюсь, їм дадуть у сім’ї і церкві.
частя, відзначають великі релігійні празники – Святу
– «Християнська етика» розповідає про
Покрову чи Великдень, беруть участь у Святі Матері,
Мудрість Божу, вчить, як жити серед людей на
ранках до свята Св. Миколая - Чудотворця. Ми проводисвіті білому. Як сприймають діти цю науку?
мо різноманітні уроки, такі як «Хліб наш щоденний»,
– Кожен по-своєму. Хтось дуже уважно слухає науку
«Батьківська любов», «Моральні традиції Різдва», «Провчителя, старається запам’ятати, взяти почуте до душі.
щення», «Вибачення» «Чемність як найкраща окраса
А хтось і не приділяє значної уваги тому, що я розповідитини», «Працелюбність», «Великодушність», «Подаю. Діти як діти. Та все ж, надіюся, що якась частинка
божність» та багато-багато інших. Ніхто з нас не загаз тої доброї поради залишається у дитячій пам’яті. Іноді
няє дитину до греко-католицької, римо-католицької чи
спостерігаю, що діти й справді виправляють свою негаправославної церкви і каже, що саме туди, а не деінде,
тивну поведінку – піднімуть печеню, що впала на долівтреба йти молитися. Бо найкраща та церква, до якої
ку, поступляться місцем старшому, поспівчувають хводітей ведуть їхні батьки.
рому. Я би сказала, що молодший вік – найбільш благо– А яким має бути вчитель, що викладає преддатний вік для релігійного навчання. Перед початком
мет «Християнська етика»?
кожного уроку визначаю мету. І починаю спілкування з
– По-перше, ця людина повинна бути віруюча,
учнями. У спокійному тоні наводжу приклади із життя,

Дорогого чоловіка, батька,
дідуся, жителя м. Турка – Ярослава Івановича Малого – з ювілейним
днем народження,
яке
він
святкуватиме 14 січня,
щи росердечно вітають дружина Ірина,
дочки Оксана і Ольга, зяті Василь і Микола, онуки Андрій, Христина, Арсенія і бажають люблячій людині міцного здоров’я –
з роси і води, родинного тепла,
миру, благополуччя, Божої ласки і благословення на довгі і щасливі роки життя.
Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім
обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам
життя посилає,
А в серці довіку добро не
згасає.
Хай ліку не буде щасливим
рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам!
Потрібний на роботу продавець у продуктовий магазин в м.
Турка.
Деталі за тел.: 0501051703.

відвідувати Богослужіння, як мовиться, – практикуючий
християнин. Високоморальна, вихована, терпелива і
справедлива, у неї має бути велика повага до правди. А
ще у такого вчителя має бути й добра та гарна вимова,
виразна артикуляція, пристойність в одязі, культура
поведінки, вміння спостерігати. Тобто багато добрих як
фізичних, так і інтелектуальних та моральних прикмет.
– Нині багато вчителів християнської етики переживають, аби з проведенням освітньої реформи,
не залишитися, як кажуть, за бортом. Виникає побоювання, що предмет можуть зняти з вивчення.
–
Чого гріха таїти, сьогодні світ не такий, як колись.
Життя змінюється, шаленими темпами йде кудись вперед. Нині засоби масової інформації уміло переносять
увагу з релігії, культури на розваги, бізнес, секс, різноманітні шоу. Телебачення відверто насміхається з рідної
мови, з екрану чуємо багато перекручень, безліч російськомовних слів. Герої закордонних серіалів
зовнішнім блиском прикривають свою внутрішню порожнечу, зваблюють молодь життям без обов’язків. З екранів ллється цинізм, підступність, зло. Дитячу уяву
заполонив Інтернет. Та духовність має залишатися завжди актуальною – і в ситості, і в бідності. Щоб витримати усі ці труднощі, нам потрібен моральний імунітет, і
цей імунітет – християнське виховання. Завдання вчителів християнської етики – допомогти дитині знайти
Бога, відчути Його в глибині своєї душі. Думаю, що такий
предмет зробить набагато більше, аніж загони поліції
чи роки, проведені за тюремними гратами. Підтвердження цьому – слова українського філософа Григорія
Сковороди : «Релігія надає людському серцю бажання
того, до чого її примусом тягнуть .громадянські закони».
На своїх уроках ми розповідаємо дітям про патріотів,
які люблять Україну такою, якою вона є насправді, –
ще не надто багатою, обдуреною, хворою, зруйнованою
на сході війною; за яку також у свій час віддали свої
життя кращі її сини і доньки, Діти, у свою чергу, діляться
мріями про те, якою вони хочуть бачити свою Україну.
Саме християни-патріоти, а не просто громадяни, уміють постояти за рідну землю і, я вірю, доведуть Україну
до досконалості. Або ще інша трагедія: майже 7 млн.
жителів наших – на заробітках. Залишені напризволяще діти, покалічені долі, розпач, зневіра. Це смертельний удар по майбутньому нації у центрі Європи. Переповнені лікарні, тюрми, дитячі будинки. Брехня, нечесність, користолюбство, нажива властиві, на превеликий жаль, тим, кому ми довірили державу, довірили
владу. Як мовиться, хворий весь організм. Тому педагоги покладають дуже велику надію на предмет «Християнська етика».
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.
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5 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÍÎÂÎÐ²×ÍÎÐ²ÇÄÂßÍÎ¯ ÂÈÑÒÀÂÊÈ
З метою стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку, при виконанні креативних робіт, та пропаганди
серед молоді бережливого ставлення до природи, серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості було проведено конкурси «Новорічна композиція» та «Український сувенір».
У номінації «Новорічна композиція» переможцями стали:
Розлуцький НВК ( І місце, Марія
Грильова, 6 клас); Присліпський
НВК (І місце, колективна робота
учнів 2 класу); В. Гусненський
НВК (ІІ місце, колективна робота учнів 3 та 7 класів); Ільницький НВК (ІІІ місце, колективна
робота учнів 10 класу); Боринський НВК (ІІІ місце, колективна
робота учнів 8 класу).
У номінації «Стилізована
ялинка»: Карпатський НВК ( І
місце, колективна робота гуртка «Чарівна майстерня»); Лосинецька ЗОШ І-ІІ ст. (І місце, колективна робота учнів 9 класу); Ясеницький НВК (ІІ місце,
гурток «Умілі руки»); Лімнянський НВК (ІІ місце, колективна
робота учнів 9 класу); Сигловатський НВК (ІІ місце, колективна робота учнів 5 та 9 класу);
Завадівський НВК (ІІІ місце,
Іванна Ілинич, 1 клас); Матківський НВК (ІІІ місце, колективна
робота учнів 8 класу – ялинка з
бісеру); Мельничненська ЗОШ ІІІ ст. (ІІІ місце, колективна робота учнів 7 класу).
У номінації «Новорічний букет»: Комарницький НВК ( І
місце, Микола Рик, 9 клас); Турківський НВК (І місце, Олександра Розлуцька, 6-Б клас); Лосинецька ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ місце, Діана Ільницька, 5 клас); Сянківська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІІ місце, колективна робота учнів 7 – го класу).
У номінації «Новорічний
вінок»: БДЮТ (І місце, колективна робота гуртка «Юні екологи»
та гуртка «Конструювання»); Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст. (І місце,

колективна робота учнів 10 – Б
класу); Ільницький НВК (ІІ місце,
Микола Яворський, 1 клас);
Нижньояблунський НВК (ІІІ
місце, колективна робота учнів
9-А класу); Присліпський НВК (ІІІ
місце, колективна робота учнів
9 класу); Мельничненська ЗОШ
І-ІІ ст. (ІІІ місце, колективна робота учнів 7 класу).
У номінації «Сюжетна композиція»: Комарницький НВК (І
місце, Ангеліна Стебівка, 2
клас); Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст.
(ІІ місце, колективна робота
членів учнівського самоврядування); Красненська ЗОШ І-ІІ ст.
(ІІ місце, колективна робота
учнів 6 класу); Либохорська ЗОШ
І-ІІ ст. (ІІ місце, колективна робота учнів 5 класу); Н.Яблунський
НВК (ІІІ місце, колективна робота учнів 4 класу).
У номінації «Новорічна картина чи колаж»: Лімнянський НВК
(І місце, Ольга Цюпа, 5 клас);
Присліпський НВК ( ІІ місце, Соломія Цап, 7 клас); Верхньояблунський НВК (ІІІ місце, колективна робота учнів 11 класу);
Яблунівська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІІ місце,
Анжела Марців, 8 клас).
У номінації «Новорічний подарунок»: Завадівський НВК(І
місце, Олександр Лоневський, 8
клас); Матківський НВК (ІІ місце,
колективна робота учнів 8 класу); Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ
місце, колективна робота учнів
9 класу); Н. Висоцький НВК (ІІ
місце, Марія Буштин, 7 клас);
Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ місце,
колективна робота учнів 7 класу); Красненська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІІ
місце, Ольга Білинська, 4 клас);

Неодмінно візьміть участь у
пробному ЗНО-2017
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є одним із етапів
підготовки й адаптації до процедури основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, реальною можливістю перевірити свої знання.
Учасниками пробного ЗНО можуть бути учні 10-11 класів, випускники минулих років, які виявили бажання ознайомитись з
процедурою та випробувати свої
сили напередодні складання
основних іспитів.
Алгоритм реєстрації простий:
1. З 10 до 31 січня 2017 р. зайти
на
сайт
ЛРЦОЯО
www.lvtest.org.ua. на сторінку «Пробне ЗНО-2017».
2. Заповнити реєстраційну форму.
3. Отримати логін та код доступу до інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника ПЗНО».
4. Зайти в «Особистий кабінет учасника ПЗНО» та роздрукувати
квитанцію про оплату.
5. Здійснити оплату протягом 5-ти робочих днів та перевірити в
особистому кабінеті учасника статус заяви (статус «Оплачена» є
підтвердженням факту реєстрації).
6. Після 15 березня 2017 р. зайти в «Особистий кабінет учасника
ПЗНО» і роздрукувати ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКУ, де буде вказано місце та час проведення пробного ЗНО.
Вартість одного тестування становить 129 грн.
Бонус-подарунок очікує на учасників, які першими зареєструються та здійснять проплату за участь у пробному ЗНО: перевірка відкритої частини сертифікаційної роботи з української мови і літератури
для перших 100 зареєстрованих, для 200 – з англійської мови, для
300 – з математики.
Терміни проведення пробного ЗНО:
01 квітня 2017 р. – українська мова та література;
08 квітня 2017 р. – історія України, математика, іноземні мови,
географія, фізика, хімія, біологія, російська мова.
Успіху досягають лише ті, хто готовий за нього боротися.

Мельничненська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІІ
місце, колективна робота учнів
7 класу); Лімнянський НВК (ІІІ
місце, Андрій Возняк, 9 клас);
Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІІ
місце, Марина Гакавчин, 10-А
клас).
У виставці «Український сувенір» журі вирішило присудити
І-ІІІ місця учням та учнівським
колективам відповідних вікових
категорій таких шкіл:
І вікова категорія (6-11 років):
І місце – Ільницький НВК (Андріана Кушнір, 1 клас).
ІІ вікова категорія (12-16
років): І місце - Н. Висоцький
НВК (Ігор Федько, 9 клас); Турківський НВК №1 (колективна робота учнів 7 класу); ІІ місце – Завадівський НВК
(Наталія
Ільницька, Іванна Ільницька –
учні 7 класу); БДЮТ (колективна
робота гуртка «Флористика»); ІІІ
місце – Верхненський НВК (Людмила Топільницька , Ольга Бабунич, учні 7 класу)
ІІІ вікова категорія (17 років):
І місце – Боринський НВК (колективна робота учнів 11 класу,
«Цукерниця»); ІІ місце – В.Висоцький НВК (колективна робота учнів 11 класу «Сувенірна ялиночка» та «Ангел» Анни Черепанин, 7-Б клас); ІІІ місце – Шандровецький НВК (колективна робота гуртка «Умілі руки», 6 клас);
Завадівський НВК (колективна
робота гуртка «Юний квітникар»); Кривківська ЗОШ І-ІІ ст.
(Марія Чичерська,5 клас).
Учасники, роботи яких зайняли перші місця, представлені
до участі в обласному конкурсі,
який пройде на базі Львівського обласного еколого-натуралістичного центру.
Щиро дякуємо всім учасникам ЗНЗ та БДЮТу за активну
участь у новорічних конкурсах.
Любов САКАЛЬ,
методист РМК.

У

грудні 2005-го моторошна
аварія сталася на Матківському
Верху. Тоді загинуло 9 пасажирів
рейсового автобуса, а ще шестеро були тяжко травмовані.
Водій не впорався з керуванням
на слизькій ділянці дороги. Через цю трагедію на Львівщині
було оголошено дводенну жалобу та розпочато розслідування.
Навіть говорили про особливий
«промисел», що буцімто хтось із
місцевих
жителів,
через
відсутність повноцінного заробітку, спеціально підливає дорогу та підзаробляє на цьому. І,
вочевидь, ситуація з цією ділянкою дороги й далі залишається
проблемною.

Дорогого і турботливого хресного батька і кума о. Степана, жителя с. Красне, з Днем ангела щиросердечно
вітають похресниця Іванна Веклич і куми –
Михайло та Вікторія і бажають йому міцного
здоров’я, світлої радості в житті, родинного
затишку, довгого і щасливого віку під Божим
благословенням.
Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі.
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожний день в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілеєм кочегара поліклініки – Василя Володимировича
Хомика – і бажають йому доброго здоров’я, благополуччя, родинного тепла, Божої опіки на довгій
життєвій стежині.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Подяка

Низький уклін вам,
добрі люди!
Сім’я Володимира Височанського, жителя с. В.Висоцьке, приносить щиру подяку і низький уклін небайдужим сусідам, односельцям, рідним і близьким, пожежним Боринського пожежнорятувального підрозділу, які допомогли нам у ліквідації пожежі,
що сталася в ніч перед 6 січня.
Дорогі рятівники, щиро дякуємо за людяність і чуйність, за доброту і щирість. Нехай Господь наповнить Ваші сили невичерпною енергією, міцним здоров’ям; щоб Вашу душу ніколи не томили негативні
емоції; а Матінка Божа покриває Вас Своїм чесним омофором.
Достатку, злагоди та благополуччя в родинах – на довгі і щасливі
роки життя.

ÏÐÎ ÌÀÒÊ²ÂÑÜÊÈÉ
ÂÅÐÕ ÇÍÎÂÓ ÇÀÁÓËÈ
Днями в редакцію нашої газети зателефонував заступник
головного лікаря Турківської
КЦРЛ, депутат районної ради
Іван Нагайко, й поскаржився на
те, що всюди, як у людей, у всіх
селах на критичних ділянках
доріг – підсипка, а Матківський
Верх проїхати було неможливо.
Дорога – як скло, не підсипана
зовсім, машини розвертало то
в один, то в інший бік, з острахом було дивитися, як виїжджав
чи спускався транспорт, напов-

нений пасажирами, з Матківського Верха.
– То чому так сталося, що про
Матківський Верх знову забули?
Невже нам мало капличок, побудованих в пам’ять про жертви
цієї страшної трагедії? – каже
Іван Юркович. – Про цю та інші
небезпечні для проїзду пасажирського транспорту ділянки
відповідальні за стан доріг в зимовий період служби мали би
дбати в першу чергу – і постійно.
Наш кор.

Ç Â²ÒÐßÊÀÌÈ ÌÈ ÒÀÊÈ ÄÀËÈ ÌÀÕÓ
Очевидно, після того, як широкий загал жителів Турківщини дізнається, що наші сусіди, старосамбірчани, щорічно матимуть в бюджеті майже чверть мільйона гривень від компанії «Еко-Оптіма», яка спорудила і
експлуатує вітряки поблизу м. Старий Самбір, зміниться в багатьох думка щодо доцільності будівництва гідропарків. Тривалий час ми все щось
видумували, придумували різні причини, лиш би не допустити вітрову
енергетику на наші терени.
Вищезгадана компанія, яку очолює Максим Козицький, перереєструвалася
на Старосамбірщині. А це означає, що, окрім чималих коштів у бюджет, допомогу отримуватимуть й місцеві громади. Так у 2016 році вони вже отримали більше
півмільйона гривень на різні проекти місцевого розвитку.
Можна лишень позаздрити нашим сусідам. Тим більше, що й бджоли не гинуть навколо Старого Самбора.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÓËÜÒÓÐÀ – ÄËß ÏÎÂÍÎÖ²ÍÍÎÃÎ
ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÆÈÒÒß ÊÎÆÍÎ¯ ËÞÄÈÍÈ
Культура – це та галузь, яка пропагує про історію і традиції народу, його духовний розвиток, творчі сили і здібності.
Культура – це дух, яким живе країна. Тому дуже важливо спрямовувати її розвиток у належне русло, модернізовувати і удосконалювати, популяризувати, матеріально та фінансово
підтримувати. Рівень нашої бойківської культури на якісно
вищий щабель піднесли Всесвітні Бойківські фестини та
світові конгреси бойків. Про Турківщину дізналися навіть за
межами України. Зараз при відділі культури і туризму Турківської РДА функціонує 59 народних домів, 56 бібліотек, 2 дитячі музичні школи, культурний центр «Україна» та народний музей «Бойківщина», в яких працює 263 особи. Як матеріально та фінансово покращується інфраструктура закладів
культури в районі, про досягнення на ниві культури розповідає сьогодні читачам газети начальник відділу культури і
туризму Турківської РДА Володимир Кузьмин.
– Найперше тішить те, що у
районі зараз функціонує 13 народних колективів, які приносять славу нашому бойківському краю. Це ансамбль «Дримбарі» НД с. Бітля, ансамбль троїстих музик «Бескид» НД с. Либохора, ансамбль «Бойківчани»
НД смт. Бориня, фольклорний
колектив «Розлучанка» НД с.
Розлуч, фольклорний колектив
«Дністер» НД с. Вовче, фольклорний ансамбль пісні і музики
«Бойківські переспіви» РНД,
народна хорова капела «Карпати» РНД, народний духовий оркестр «Сурмачі» РНД, народний
театр РНД, вокально-інструментальний ансамбль «Горяни»
РНД, сімейний колектив Федорків «Відлуння» РНД, фольклорний ансамбль «Бойківчанка» НД с. Риків, фольклорний
ансамбль НД с. Н. Висоцьке, –
розпочав розмову Володимир
Казимирович. – Окрім того, що
культпрацівники були активними учасниками районних масових заходів, колективи художньої самодіяльності Турківщини
виїжджали з концертною програмою на Яворівський військовий полігон, брали участь у галаконцерті фестивалю «Горнусь до
тебе, Україно» в м. Львів, у творчому звіті Турківського району
«Відлуння бойківського краю»,
що проходив в обласному центрі.
У 2016 році драматичний колек-

Незчувся, як
обморозив
кінцівки
Цьогорічні різдвяні свята
видалися справді сніжними та
морозними. Давно вже у нас
таких не було. Любуючись зимовими пейзажами, ми повинні
пам’ятати й про обережність, коли стовпчик
термометра опускається до
- 25 чи -30 градусів за
Цельсієм.
Очевидно забув про це, а можливо з інших причин, 20-річний
житель с. Мельничне незчувся,
як обморозив собі кінцівку. Потерпілого доставили до Турківської КЦРЛ, де і надали медичну допомогу. Незначне обмороження отримав ще й один житель смт. Бориня. Мельничанин
ще сьогодні перебуває на лікуванні, про це повідомив редакцію в.о. головного лікаря Костянтин Коробов.
Наш кор.

тив НД с. Ісаї зайняв перше
місце в обласному огляді-конкурсі театральних колективів
«Театральна осінь» (м. Миколаїв), а дитячий ансамбль Турківської дитячої музичної школи
привіз нагороду за третє місце
в ІІ Міжнародному огляді-конкурсі народної інструментальної
музики «Мелодії бойківського
двору» в с. Стрілки; народний
фольклорний ансамбль пісні і
музики «Бойківські переспіви»
став другим в обласному фестивалі українського фольклору
«Нова радість стала». Я щиро
вдячний цим колективам за такі
досягнення. І надіюся, що вони
будуть примножені і в майбутньому.
– Поряд з цим, очевидно, вирішуються й не менш важливі господарські питання –
ремонти приміщень народних
домів, придбання інвентаря,
сценічних костюмів тощо?
– Згідно програми обласного
конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області
на 2016-2020 рр., проведено
ремонти у 12 народних домах сіл
району, на загальну суму 2
млн.300 тис. грн. Це у Прислопі,
Ясениці, Яворі, Ластівці, Сянках,
Карпатському, Либохорі, Вовчому, В. Яблуньці, В. Гусному, Красному, В. Турові. Взявши участь в
обласній програмі підтримки
народних домів на 2016р., зак-

лади культури отримали кошти
в сумі 95000 грн. для закупівлі
сучасного технічного обладнання (НД смт. Бориня – 30 тис. грн.,
НД с. Комарники – 25 тис. грн.,
НД с. Явора – 15 тис. грн., НД с.
Сянки – 25 тис. грн.). А народні
колективи отримали кошти, в
сумі 35000 грн., на пошиття сценічних костюмів. Це «Бойківські
переспіви» – 17500 грн., народний фольклорний ансамбль
«Бескид» с. Либохора – 17500
грн. Участь в обласній програмі
поповнення бібліотечних фондів
та бібліотечних проектів дозволила бібліотеці-філіалу с. Нижнє
отримати 15000 грн. на придбання проектора і ноутбука.
Згідно обласної програми
«Організація гастролей художньої самодіяльності на території
області з виступами в народних
домах», у 2016р. нам поступили
кошти, в сумі 25000 грн., на пальне для перевезення учасників
колективів з концертною програмою по народних домах району.
Та й надалі плануємо брати
участь в обласних мікропроектах, і це стане нашим пріоритетним напрямком в роботі на цей
рік. За кошти з участі в мікропроектах плануємо провести ремонти в народних домах сіл
Сянки, Присліп, Карпатське, Либохора, Красне, Ропавське,
Кринтята; придбати театральні
крісла для РНД, НД с. Ільник,
НД смт. Бориня; закупити музичну та звукопідсилювальну апаратуру в народні доми с. Ільник,
Лімна, Хащів, Буковинка, Ропавське; придбати комп’ютери
в народні доми сіл Шандровець,
Н. Висоцьке, В. Висоцьке, Розлуч, Багнувате, Кривка; пошити
сценічні костюми для народного колективу «Розлучанка», народного колективу «Дністер» та
народного колективу «Бойківчанка» Через програму поповнення бібліотечних фондів та
бібліотечних проектів плануємо
придбати комп’ютери, бібліо-
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течні стелажі для бібліотекфіліалів сіл Явора, Розлуч, Красне, Ясениця, Гусне, Радич,
Ільник. Та й хотіли би взяти
участь в обласній програмі
підтримки мистецьких шкіл і
придбати музичні інструменти
(сопілки, акордеони, баяни,
бандури, флейти, тамбурін, басолю) для Турківської та Боринської музичних шкіл. Маємо
на це велику надію, як і на те, що
завдяки участі в обласній програмі розвитку музеїв, зможемо
придбати сучасне технічне обладнання в народний музей
«Бойківщина». Щодо поточного
фінансування галузі культури, то
нам передбачено на фінансування всіх статей, що стосуються життєдіяльності і утримання
закладів культури, кошти в сумі
16,5 млн. гривень. Цих грошей,
за нашими підрахунками, має
вистачити на 10 з половиною
місяців.
– Володимире Казимировичу, сьогодні багатьох насторожує реформа самоврядування, процес децентралізації, до якого всі активно готуються. Яка Ваша думка з
цього приводу?
– Реформа органів місцевого
самоврядування спрямована на
те, щоби громадяни самі вирішували, куди, скільки і на які потреби спрямовувати кошти.
Якщо громада вважає, що селу
потрібен клуб – вона буде його
утримувати. Якщо вона буде хотіти провести в селі гарне масове мистецьке свято, вона його
проведе. Вирішуючи власні
проблеми, громада буде відповідально ставитися до захисту
закладів культури і у тих населених пунктах, де громада активна, осередки культури пустувати не будуть.
Попереду у нас багато масових заходів, але найголовнішим
із усіх, безумовно, будуть шості
Всесвітні Бойківські фестини.
Тож, надіємося, що наша культура процвітатиме і в цьому році і
кожного з нас ще не один раз
порадують своїми самобутніми
талантами творчі мистецькі колективи Турківщини.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ФОНД ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
СІМ’ЯМ ТА СІМ’ЯМ УЧАСНИКІВ АТО
Звіт про проведену роботу благодійної організації
Робота Фонду полягає в допомозі учасникам
АТО та їх родинам, а також тим, хто потребує допомоги у подоланні складних життєвих обставин
та знаходиться у скрутному становищі.
Свою діяльність у Турківському районі Фонд розпочав з червня поточного року. Засновником та головою правління Фонду є Володимир Саврук,
співзасновниками стали Ганна Страшевська та
Володимир Хомин. Волонтерами, які опікуються
проблемами жителів району, є наші незамінні Марія Коноваленко, Оксана Безкоровайна і Галина
Ключковська. Багато організаційних питань допомагає вирішити депутат Турківської міської ради –
Геннадій Бенкеч. За його допомоги, нам швидко
вдалося вирішити питання щодо приміщення, в
якому буде здійснювати свою діяльність наша
організація, а саме: м. Турка, вул. І. Франка, 33.
Станом на 27 грудня 2016 року за допомогою
звернулись 136 родин Турківського району. Серед
яких багато сімей учасників АТО, багатодітні родини та одинокі матері. Всі вони отримали гуманітарну допомогу, а саме: дитячий одяг, іграшки, шкільне
приладдя, дитячі візочки, жіночий та чоловічий одяг
та інші необхідні речі.
На початку вересня поточного року, за повного
сприяння Фонду, було безкоштовно проведено операцію маленькій Мілані Надич із с. Верхнє Висоцьке, в якої була вроджена вада.
13 жовтня 2016 року у приміщенні Фонду ми віта-

ли воїнів Турківського району з їхнім святом –
Днем захисника Вітчизни. На святі були присутні
учасники АТО з дітками, які отримали подаруночки та взяли участь у проведенні веселих конкурсів.
13 листопада ми відвідали наших захисників у
зоні АТО під Маріуполем. Загалом, дякуючи мешканцям м. Турка та Турківського району, а також
підприємцям із м. Львів, ми доставили нашим
захисникам більш як дві тонни продуктів, теплих
речей, дві маскувальні сітки, які були сплетені
нашими волонтерами та небайдужими жителями району у приміщенні Фонду
Не забули привітати діток з малозабезпечених сімей та діток учасників АТО із святом Святого Миколая. Так, протягом усього дня, 19 грудня,
депутатом Турківської міської ради Геннадієм
Бенкечом, волонтерами та співзасновниками
Фонду – Ганною Страшевською та Володимиром
Хомином відвідано чотири школи району та Турківський РЦСССДМ, де 93-м діткам передано
подарунки від Святого Миколая.
Ми раді, що лише за півроку нашої спільної з
вами праці вдалось зробити так багато добрих
справ. Будемо і надалі докладати всіх зусиль для
того, аби допомагати мешканцям Турківщини у
вирішенні життєвих труднощів.
З повагою,
голова правління Володимир САВРУК.

Кохану дружину, турботливу,
дорогу доньку, сестру, невістку, люблячу матусю –
Руслану Степанівну Сподарик – жительку с. Розлуч, із ювілеєм сердечно вітають чоловік Олег,
синочок Тарас, донечка Катруся,
батьки Степан та Катерина, сестра Оля, швагро Василь, племінники Юля, Ірина та Степан,
свекор Василь, свекра Оксана,
брат чоловіка Тарас з дружиною
Людмилою і бажають ювілярці
міцного здоров’я, світлої радості
в житті, Господнього благословення.
Нехай Тобі подарує ювілей
Утілення усіх життєвих
мрій.
Тепло і приязнь дорогих людей,
Чимало планів, задумів,
ідей.
Хай обминають невдачі і
грози
І тільки від радості з’являються сльози.
Бажаємо щастя, любові,
тепла,
А Бог хай дарує Тобі многії
літа.

Колектив Турківського НВК
ДНЗ щиросердечно вітає з 60річчям завгоспа садочка –
Любов Михайлівну Савку – і
бажає
ювілярці міцного,
мов січневі морози, здоров’я,
родинного тепла,
достатку, благополуччя, здійснення усіх
задумів і мрій, довгих і щасливих
років життя в Божій опіці.
У Вас сьогодні славна дата,
Дозвольте щиро привітати.
І побажати довгих літ.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай збудеться все, що іще
не збулося.
Господь хай дарує надію й
тепло,
Пречиста Діва хай в житті
допомага,
Здоров’я Вам на всі літа.
Хай сонце Вам яскраво сяє
І в серці квітне доброта.
Щоб ми на Вашому сторіччі
Отак вітали щиро Вас.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження добру, чуйну колегу по роботі, вчителя математики – Ольгу Володимирівну Петрик – і
бажає їй міцного
здоров’я, невсипущої
життєвої
енергії, родинного
тепла, поваги від
людей, Божої ласки
на життєвій дорозі.
Здоров’я міцного, щастя
без краю –
Усього найкращого щиро
бажаєм.
Хай Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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ПОНЕДIЛОК, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
21.00, 05.30 Новини
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
15.20 Фольк-music
16.40 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Твiй дiм-2
17.50 Вiкно в Америку
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55 Вiчне
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 02.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12.20 «Вечiрнiй квартал»
14.05 Х/ф «Мiцний горiшок - 1»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Х/ф «Мiцний горiшок- 2»
22.30, 01.25 «Свiт навиворiт 8»
23.35, 02.45 Х/ф «Шерлок - 1:
Етюд у рожевих тонах»
ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.20, 13.35 «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, 12.25 Т/с «Секта»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробицi»
21.00 Т/с «Анна-детективъ»
00.55 Т/с «Бiла королева»

ВIВТОРОК, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.30 Новини
09.00, 21.30 Новини. Спорт
09.15, 20.20, 05.00 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Х/ф «Цiна людини»
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральнi сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькi iсторiї
16.40, 04.15 Т/с «Анна Пiль»
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з
власної волi». Ф.1 «Окупацiя»
19.55 Нашi грошi
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 З перших вуст
22.55 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.05 Надвечiр’я. Долi
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»

7 стор.
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09.30 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12.20 «Вечiрнiй квартал»
14.15 Х/ф «Мiцний горiшок- 2»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Х/ф «Мiцний горiшок - 3:
Вiдплата»
22.40, 01.35 «Свiт навиворiт 8»
23.45, 02.25 Х/ф «Шерлок - 1:
Слiпий банкiр»
05.25 «Служба розшуку дiтей»

07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Аннадетективъ»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробицi»
00.55 Т/с «Бiла королева»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.00 «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 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Аннадетективъ»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробицi»
00.55 Т/с «Бiла королева»

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.30 Новини
09.00, 21.30 Новини. Спорт
09.15, 20.20 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Мiстерiя Рiздва
11.05 Д/ф
«Сiмдесятники.Сергiй Параджанов»
12.00 Д/ф «Гайдамацьким
шляхом»
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Слiдство. Iнфо
14.00 Надвечiр’я. Долi
15.10, 02.05 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Iндивiдуальна
гонка 15км. (жiнки)
17.05, 04.15 Т/с «Анна Пiль»
17.50 Д/ф «Формула життя
Олександра Палладiна»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з
власної волi». Ф.3 «Концтабори»
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки

СЕРЕДА, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.30 Новини
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф «Одного разу 60
рокiв потому»
10.10 Д/ф «Василь Макух.
Смолоскип»
11.00, 12.01 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
Пам»ятi тих, кого в роки Другої
свiтової вiйни було примусово
вивезено з України до
Нiмеччини
13.15 Нашi грошi
14.05 Д/ф «Київ. Початок вiйни»
15.30 Свiтло
16.10 Путiвник прочанина
16.20 На пам»ять
16.40, 04.15 Т/с «Анна Пiль»
17.25 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з
власної волi». Ф.2 «Остарбайтер»
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
22.55 Вiчне
23.15 Пiдсумки
23.35 Вiд першої особи
02.05 Надвечiр’я. Долi
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 Досягти успiху в
анiмацiйному фiльмi «Турбо»
11.15, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
14.10 Х/ф «Мiцний горiшок - 3:
Вiдплата»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Х/ф «Мiцний горiшок - 4»
22.40, 01.30 «Свiт навиворiт 8»
23.40, 02.20 Х/ф «Шерлок - 1:
Велика гра»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини

ЧЕТВЕР, 19

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 02.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12.20 «Вечiрнiй квартал»
14.05 Х/ф «Мiцний горiшок - 4»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Х/ф «Вежа»
22.30, 01.25 «Свiт навиворiт 8»
23.35, 02.45 Х/ф «Шерлок - 2:
Скандал у Белгравiї»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.00 «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 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Аннадетективъ»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробицi»
00.55 Т/с «Бiла королева»

П’ЯТНИЦЯ, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.30 Новини
09.00, 21.30 Новини. Спорт
09.15, 20.20 Про головне
09.50 Україна на смак
10.20 Х/ф «Останнiй подарунок»
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Схеми
14.00 Вiра. Надiя. Любов
15.10, 03.15 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Iндивiдуальна

гонка 20км. (чоловiки)
17.05 Т/с «Анна Пiль»
17.50 Д/ф «Iван Терещенко.
Колекцiонер справ благочинних»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
21.50 Д/ф «Iван Драч. Крiзь час
i слово»
22.55 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.05 Музичне турне
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 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12.20 «Вечiрнiй квартал»
14.20 Х/ф «Вежа»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 «Новорiчний вечiрнiй
квартал 2016»
00.00 Х/ф «Друзi друзiв»
01.40 Х/ф «Кардiограма
любовi»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20 «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 «Давай одружимося»
11.20, 12.25 Т/с «Анна-детективъ»
14.00 Док.проект «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.20 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Скринька Марiї
Медiчi»
00.50 Т/с «Бiла королева»
Заключна

СУБОТА, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглiв»
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.55 Х/ф «Повне беззаконня»
13.10 Фольк-music
14.25, 02.30 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт 12,5км.
(жiнки)
15.20 Чоловiчий клуб. Спорт
16.10, 03.25 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Естафета 4х7,5км.
(чоловiки)
17.45 Чоловiчий клуб
18.20 Концертна програма
Ольги Чубарєвої «Єднаймося!»
20.00 Баклани на Балкани
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Легiон»
22.20 Д/ф «Ми - українцi.
Символи нашої волi»
22.40 Мегалот
23.00 Свiт on line
23.25 Концерт Мiли Нiтiч
КАНАЛ 1+1
06.25, 01.45 «Недiля з Кварталом»
08.15 Х/ф «Гепард»
09.55, 19.30 ТСН
10.50, 23.10 «Свiтське життя»

11.50 Х/ф «Кардiограма
любовi»
13.40 «Новорiчний вечiрнiй
квартал 2016»
17.30 Т/с «Недотурканi»
18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал»
00.10 Х/ф «Жертвоприношення»
ІНТЕР
06.10 «Мультфiльм»
06.30 Х/ф «Трень-брень»
08.30, 03.25 Х/ф «Принцеса
цирку»
11.30 Т/с «Братськi зв’язки»
15.30 Х/ф «Варенька»
17.30, 20.30 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»
20.00, 01.35 «Подробицi»
21.40 Т/с «Шкiдливi поради»
02.30 Док.проект «Потойбiччя.
Сни»

НЕДIЛЯ, 22
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 Д/ф «Легiон»
09.55 Концертна програма
Ольги Чубарєвої «Єднаймося!»
11.25 Спогади
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Мас-старт 15км.
(чоловiки)
12.50 Театральнi сезони
13.35 Мистецькi iсторiї
13.50 Фольк-music
15.00 Твiй дiм-2
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Естафета 4х6км. (жiнки)
17.20 Т/с «Епоха честi»
20.00 Д/ф «Сiмдесятники. Юрiй
Iллєнко»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
22.00 Утеодин з Майклом
Щуром
22.35 Зiрки на Першому
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
01.20 Музичне турне
02.30 Чоловiчий клуб. Спорт
КАНАЛ 1+1
06.25 Х/ф «Гепард»
08.05 «Недiля з Кварталом»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт - 8»
15.50 Х/ф «Друзi друзiв»
17.40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15 Х/ф «Влада вогню»
01.10 «Аргумент кiно»
01.50 Х/ф «Жертвоприношення»
ІНТЕР
05.45 «Подробицi»
06.15 Х/ф «Незнайко з нашого
двору»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.10 Т/с «Шкiдливi поради»
16.10 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Т/с «Братськi зв’язки»
01.25 Х/ф «Скринька Марiї
Медiчi

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Інформація

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ÍÎÂÎÃÎ
ÐÎÊÓ – 16 ÍÅÌÎÂËßÒ

Турківської районної ради про оголошення
конкурсу на право оренди комунального
майна

народилося у пологовому
відділенні Турківської КЦРЛ
А найбільш «урожайним» був перший день 2017-го. Новорічна ніч приготувала приємний подарунок для двох породіль:
Оксана Шукост з Турки народила хлопчика, а Соломія Варварич з Шум’ячого – дівчинку. До речі, Соломія стала першою
молодою мамою у році, що наступив, бо ж свою первісткудонечку вона народила у віці 17 років. Ще троє новонароджених прийняли лікарі відділення впродовж дня, 1 січня.
– На Святий вечір і Різдво у пологовому відділенні було спокійно,
можна було відчути радість свята і трохи перепочити медпрацівникам, – каже завідувач Євгенія Артимович. – А далі, як мовиться, усе
пішло «за планом». І станом на 11 січня 2017-го у пологовому
відділенні лікарні уже народилося 16 діточок. Це чудово! Дай Боже
цим хлопчикам та дівчаткам, а також усім дітям району та їхнім
батькам міцного здоров’я, миру і щасливих літ життя.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÌÅØÊÀÍÖ²Â
ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ!
22 січня, об 11.00 год., у сесійній залі Турківської районної ради
відбудеться зустріч мешканців Турківського району із депутатом ВРУ, лідером ПП «Громадський рух « Народний контроль», секретарем Антикорупційного комітету ВРУ - Дмитром Євгеновичем Добродомовим.
Питання, які будуть висвітлені народним депутатом під час зустрічі:
боротьба з корупцією на місцевому рівні – методи та способи; позитивні та негативні моменти бюджету-2017 для місцевих рад; скасування мораторію на вивіз лісу-кругляка.
Крім того, усі присутні зможуть особисто звернутись до народного депутата з питаннями, які їх турбують, подати письмові звернення, які обов’язково будуть розглянуті.

Три пожежі –
протягом двох днів
На різдвяні свята – 7 та 8 січня – в районі виникли три пожежі. Дві з них, в смт. Бориня та м. Турка, вдалося вчасно погасити, а відтак врятовано два будинки. Під час третьої, що трапилась у с. Гусне, в підніжжі гори Пікуй, на жаль, згоріла дача, що
належала родині головного санітарного лікаря Львівської області – Романа Павліва.
Пожежники вкотре закликають бути максимально обережними при
користуванні обігрівальними електроприладами і строго дотримуватися правил пожежної безпеки, обігріваючи свої домівки пічним опаленням. Тим більше, що синоптики й надалі обіцяють сильні морози.
Наш кор.
Продається будинок в с. Бісковичі (5 км від Самбора), газифікований, площею 82 м.кв. Є стайня, стодола.
Тел.: 0966379823 – Наталя.
В м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект), продасться 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку.
Загальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ. Потребує ремонту.
Ціна - 30500 у.о.
Терміново.
Тел.:
0664554809;
0982740905.

Турківська міська рада повідомляє про те, що в приміщенні міської ради відбудуться громадські слухання містобудівної документації по зміні
цільового призначення земельної ділянки з категорії земель
під будівництво житлового будинку, господарських будівель і
споруд в категорію для будівництва та обслуговування магазину
в м. Турка, вул. Середня, 45, орієнтовною площею – 0,0577 га,
гр. Круца Василя Володимировича.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 15.01.17 до
30%. РЕМОНТИ будинків, квартир, балконiв пiд ключ.
Перепланування, пiдвiснi стелі, гiпсокартон. Опалення, тепла пiдлога, водопровiд, каналiзацiя.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони,
гаражi, навiси, альтанки. Банi, басейни. Ворота,
паркани будь-якої складностi. Доставка матеріалів
(068)1455866, (095)5523950.

1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно
Нежитлове приміщення (S=20,1 кв. м) в будівлі А-3
Боринської комунальної міської лікарні (третій поверх),
адреса: Львівська обл., Турківський район, смт. Бориня, вул. Миколайчука, 90.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.12.2016 року, становить 47800,00
грн.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення
аптечного пункту.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку (січень - 2017 р.) – 79,67 грн. (орендна ставка – 3,96
грн. за 1 м кв. в місяць).
2.Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
3.Відкриття аптечного пункту протягом одного місяця з дня підписання договору оренди та акта приймання-передачі;
4.Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
5.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на
розгляд конкурсної комісії такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу;
- довідку від Турківсь кої районної ради про
відсутність заборгованості з орендної плати (для орендарів майна районної комунальної власності);
- довідки управління Пенсійного фонду та податкової інспекції про відсутність заборгованості.

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
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а) для учасників, які є юридичними особами:
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- завірені нотаріусом копії установчих документів;
- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника податків;
- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів
господарської діяльності, у разі їх наявності;
- звіт про фінансові результати, з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- довідку від кандидата про те, що відносно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є суб’єктами підприємницької
діяльності – фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу претендента
на участь у конкурсі, або належним чином оформлену
довіреність, видану представнику фізичної особи;
- завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- декларацію про доходи фізичної особи або завірену
в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в
день проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11:00 год 01.02.2017 року в
кабінеті заступника голови Турківської районної ради.
Телефон для довідок: 3-13-00.
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.
Документи на конкурс подаються у надійно запечатаних конвертах з написом «На конкурс», скріплених
печаткою або підписом учасника конкурсу.
Ознайомитись з проектом договору оренди та отримати додаткову інформацію можна в загальному відділі
Турківської районної ради за тел. 3-13-00.
Василь КОСТИШАК,
голова конкурсної комісії.

ÍÀÊÀÇ
військового комісара Турківського районного військового комісаріату від 20.12.2016 №189
Про приписку громадян 2000 р.н. до призовної дільниці Турківського РВК
1.На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, з 3 січня по 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці Турківського району Львівської області
громадян 2000 року народження.
2. Явці для приписки підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 р. включно, постійно чи тимчасово проживають на території Турківського району, а також громадяни старшого
призовного віку, які не були приписані раніше.
3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути
за адресою: м.Турка, вул. С.Стрільців, 9, у визначений для них час, маючи при собі документи, що
зазначені в повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 13 січня 2017 року, маючи при собі документи, що посвідчують особу.
4. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, керівники підприємств,
установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для
приписки до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до районного військового комісаріату.
Руслан КОСМАН,
військовий комісар Турківського районного військового комісаріату, підполковник.
Візи та робота в Польщі.
Допомога
у
відкритті
польських віз.
Запрошення від воєводи. Допомога з працевлаштуванням у
Польщі.
Тел.:
0683344544,
0990007640.
Продаються: циркулярки 380
та 220 В, електромотори, вали
та плити на гіблярку, пили на
циркулярку, бензопила «Штіль18», електромлин, електротерка, електроточило, тахометр для
вимірювання швидкості електродвигуна, мотоцикл «Вайпер
ЗС 200 Н».
Тел.:
0987376826,
0666070386.

ЗАМОВЛЯЙТЕ матеріали та роботу на весну зi
знижкою до 30%. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.
Мансарднi дахи. М’яка покрівля, металева, битумна, полiмерна, керамiчна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелi. Доставка
матеріалів (068)1455866, (095)5523950.
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Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. сумує з приводу смерті
кухаря шкільної їдальні Корнелії Каролівни Ільницької і висловлює щире
співчуття колишньому вчителю фізкультури Івану Миколайовичу Ільницькому, колишньому заступнику директора школи Василю Івановичу
Ільницькому, колишньому вчителю українського мови Ользі Дмитрівні
Ільницькій, вчителю української мови Любові Василівні Лоневській з
приводу смерті дружини, матері, свекрухи, бабусі.
Працівники ЦБС висловлюють щире співчуття завідувачу бібліотекифіліалу с. Розлуч Марії Володимирівні Когут з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.
Педагогічний колектив Вовченського НВК висловлює щире співчуття
вчителю української мови та літератури Ганні Іванівні Сенів з приводу
тяжкої втрати – смерті батька – Івана Васильовича.
Колектив працівників хірургічного відділення Турківської КЦРЛ висловлює щире співчуття молодшій медсестрі операційної Галині Іванівні
Пуравець з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Присліпського НВК висловлює щире співчуття
вчителю зарубіжної літератури Марії Василівні Турінець з приводу великого горя – смерті матері.
Завідувач Матківської дільниці ветмедицини висловлює щире
співчуття ветфельдшеру Тетяні Євгенівні Змійовській з приводу великого горя – смерті батька.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

