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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілейним днем
народження нашу дорогу, милу і люблячу дочку, сестричку, тітку –
Василину Іванівну Карпович – із с. Лосинець.

Бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я – з роси і води, вірних
і надійних друзів у житті, сповнення усіх добрих мрій і сподівань,
любові, світлої радості, Божої ласки і благословен-
ня на довгі і щасливі роки життя.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава.
З любов’ю – тато, мама, брат Руслан, сестра Андріана, швагро

Іван, племінник Олександр.

Дорогу і люблячу дружину, матусю, бабусю – Людмилу Олексіївну
Сович – із с. Ісаї із ювілеєм, який відзначала 25 січня, щиросердеч-
но вітають чоловік Олексій, дочки Оксана, Олександра, Андріана,
Тамара, син Микола, зяті Богдан, Михайло, Руслан, Степан, невістка
Марія; онуки Михайло, Ірина, Ростислав, Христина, Ромчик, Степан-
чик, Андрійко, Ігорчик, Ярина, Марія та Олексійко. До привітань при-
єднуються сестри Оксана та Катерина зі своїми сім’ями. Рідні ба-
жають дорогій їм людині ще дуже-дуже багато щасливих і радісних
років життя, наповнених добром, любов’ю, увагою, ми-
ром, здоров’ям і Господньою опікою.

Дозвольте, матусю, нам Вас привітати
І найтепліші слова Вам сказати.
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть нам, рідненька, сто років на радість!
Спасибі Вам, люба, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі.
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі.

У  НАС ВИГІДНО І ЗРУЧНО

Небайдужі українці по-різному
допомагають воїнам-захисни-
кам, що беруть участь в анти-
терористичній операції. Хтось
– продуктами, інші – теплим
одягом, а найбільше – коштами.

В особливий спосіб цю благо-
дійну місію здійснили активісти с.
Шандровець. В час Різдвяних свят
вони заколядували певну суму гро-
шей і не віддали на церкву, як це
зазвичай бувало, а волонтерам
для того, щоб ті закупили щось по-
трібне для наших захисників. Про
це повідомив редакцію заступник
керівника ГО «Учасники АТО Туркі-
вщини» Микола Коноваленко.

Приклад справді вартий насліду-
вання. Дивись, і в  інших селах знай-
дуться подібні ентузіасти.

Наш кор.

ÑÂßÒÎ ÏÐÎÙÀÍÍß Ç ÊÎËßÄÎÞ
«Коляда –  вчора, коляда – сьогодні, коляда – назавжди» – під таким гаслом у неділю, 12

лютого 2017 року, о 14.00 год.,    у приміщенні культурно-мистецького центру «Україна»,
відбудеться свято «Зоставайтесь без біди до другої Коляди», яке,   як надіються його ініціа-
тори  –районний Народний дім, у такий нелегкий для  України час принесе краплинку радості і
надію на мир в кожне серце, кожний дім,  кожне  село і місто.

– Свято прощання з колядою завершить  цикл зимових свят, – каже  провідний методист РНД Анна
Ференц. – Проводжаючи коляду – цю велику радість всіх людей, що сповіщає про народження Сина
Божого,  ми хочемо запровадити таку практику своєрідного прощання із різдвяними святами й на
наступні роки. Сподіваємося, що  свято прощання з Колядою  стане традиційним. Отож, запрошуємо
на нього  священиків усіх конфесій, аби вони поблагословили  Коляду; церковні хори храмів міста і
району, окремих виконавців,  вокальні ансамблі та колективи, які мають у своєму репертуарі колядки,
та й, зрештою, всіх, хто любить і шанує коляду.

Гості, жителі міста і району, та й самі колядники,  зможуть відпочити духовно, поспілкуватися  одне з
одним, поколядувати, а можливо ще й  стати  учасниками святкового благодійного ярмарку, який,
надіємося,  організує ГО «Майдан Турківщини» з метою збору коштів для  наших земляків – учасників
АТО.

Наш кор.

ÍÀÊÎËßÄÓÂÀËÈ ÃÐÎØÅÉ ² Â²ÄÄÀËÈ  ÍÀ ÀÒÎ
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Хоч і неба-

гатолюдним
з і б р а н н я м ,
але досить-
таки оригі-
нально, в
Турці відзна-
чили 98-у
річницю про-
г о л о ш е нн я
Акту Злуки
УНР і ЗУНРу
На мості, по-
близу площі
Ринок, через
річку Яблунь-
ка, учні місце-
вих шкіл,
представни-
ки райдер-
жадміністрації, районної та міської ради  громадські активісти розгорнули великий синьо-
жовтий прапор та тематичний плакат, засвідчивши тим, що у своїх прагненнях ми, як і всі
українці, – єдині. В такий оригінальний спосіб це продемонстрували як маленькі турківчани,
так і літні люди.

Звичайно, хочеться, щоб на подібні заходи збиралося  більше людей, щоб в кожному місті, селі та
селищі великими майданами ми могли заспівати Гімн України та засвідчити усьому світові Шевченко-
вими словами: «В єдності – сила народу!».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Так склалися обставини, що в
селах району, за винятком Ниж-
ньої Яблуньки та Верхнього Ви-
соцького, закрито філії Ощад-
банку, відсутні банкомати. А тому
люди, щоб отримати кошти че-
рез банківські установи, змушені
їхати до райцентру, вистоювати
довгі черги біля банкоматів, до
того ж витрачаючи кошти на
проїзд та дорогоцінний час. Ска-
жу більше: деякі банки беруть
комісію від отриманої суми.
Наше ж підприємство має мож-
ливість  доставляти кошти зруч-
ним способом, зокрема через
відділення поштового зв’язку,
яких сьогодні в районі 26. Вони
обслуговують усі 67 населених
пунктів Турківщини, а роботу з
доставки виконують 70 листо-
нош.

З огляду на це, раджу скорис-
татися нашими послугами.
Співпраця з нами буде безкош-
товною, адже роботу листоноші
з доставки виплат проплатить
управління соціального захисту

Сьогодні пошта є чи не єдина структура, зокрема на тере-
нах Турківщини, здатна надавати фінансові послуги у найвід-
даленіших селах району. Зокрема йдеться про доставку
літнім людям пенсій, соціальних виплат багатодітним сім’ям
і т. ін.

населення, коли йдеться про
соціальні виплати; управління
Пенсійного фонду – коли йдеть-
ся про пенсійні виплати. Це виг-
ідно і зручно. Вам нікуди не тре-
ба їхати. Кошти принесуть до
хати. Наші зручні й вигідні про-
позиції підтримує й  голова Турк-
івської РДА Олександр Лабець-
кий, з яким я днями мав зустріч
й доніс йому вичерпну інформа-
цію. Олександр Миронович де-
тально ознайомився з  нашими
пропозиціями, погодився з тим,
що  мережа  поштового зв’язку
створює зручні умови для достав-
ки населенню пенсій та соціаль-
них виплат й пообіцяв  своє спри-
яння.

Щоб перевести  виплати з бан-
ківської установи у відділення
поштового зв’язку, отримувач
має звернутися, відповідно, в
управління  соціального захисту
і в управління Пенсійного фонду
із заявою.

Михайло КОЛЧАР,
начальник ЦВПЗ м. Турка.



Громада УГКЦ с. В.Гусне щиро вітає з ювілеєм паламаря храму –
Михайла Михайловича Яцика – і бажає шановному юві-
ляру міцного здоров’я, родинного тепла, Господнього
благословення на многії літа.

Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.
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Педагогічний колектив Ісаївського НВК щиросердечно вітає з
ювілеєм вчителя – Людмилу Олексіївну Сович – і
бажає їй доброго здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, родинного тепла, рясних Божих благо-
словінь.

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.

Дорогу і люблячу донечку, кохану дружину, дбайливу матусю, жи-
тельку с. Явора – Оксану Петрівну Юсипович – із ювілейним днем
народження від щирого серця вітають батьки Ольга і Петро, чо-
ловік Іван, дочки Оксанка, Іринка та син Андрій і бажають їй міцного
здоров’я, життєвої енергії, достатку, любові, здійснення мрій, Божої
ласки на многії літа.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі –
До років ста бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Найкращого, найдобрішого, люблячого хресного тата, дорогого
кума, жителя с. Красне – Миколу Богдановича Фурінця – від щирого
серця вітають із ювілейним днем народження, який святкуватиме
30 січня, похресник Сергій та його батьки і бажають міцного здоро-
в’я, родинного тепла та Божого благословення.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Колектив Завадівського НВК шле найщиріші вітання з нагоди
ювілейного дня народження вчителеві трудового навчання – Івану
Миколайовичу Ковальчуку – і бажає ювілярові:

Нехай життя Ваше ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах.
Хай лиш хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях.
Щасливих днів бажаємо і років,
І щоб добробут злагодою цвів.
Щоби здоров’я джерелом іскрилось,
Щоб очі Ваші радістю світились.

Педагогічний колектив Верхньогусненського НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження працівника школи –
Михайла Михайловича Яцика – і бажає шановно-
му ювіляру міцного-міцного здоров’я, світлої ра-
дості в житті, благополуччя, миру, добра, людської
поваги і Господньої опіки на довгій життєвій до-
розі.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого сина і зятя, чоловіка
і татуся, жителя с. В.Гусне – Михайла Миколайо-
вича Федька – із ювілеєм сердечно вітають його
батьки і батьки дружини, кохана дружина Ната-
лія, люблячі діти – Настя і Станіслав, а також до
привітань приєднуються сестри і брат дружини із
сім’ями.  Бажають ювілярові неба безхмарного,
настрою гарного, щастя без ліку і довгого віку.

За приклад чоловіка, батька, сім’янина,
За добре серце, руки золоті,
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

ЩО НАС ЧЕКАЄ ПІСЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛКИ?

Здавалося б, є чому радіти: з 1 січня в Україні збільшився мінімальний розмір заробітної
плати. Але, на жаль, достеменно нікому не відомо, чим обернеться для пересічного громадя-
нина таке «благородне» рішення влади. Як розхитається маятник інфляції, наскільки зрос-
туть ціни на товари першої необхідності, вартість проїзду в громадському транспорті і т. ін.
У зв’язку із збільшенням мінімалки, деякі керівники підприємств все голосніше починають го-
ворити про переведення працівників на 0,5 чи 0,75 посадового окладу. Очевидно, не обійдеться
і без скорочень. А бізнесмени уже відпрацьовують механізм, як би не платити єдиний соціаль-
ний внесок. А він сьогодні має бути не меншим аніж 704 грн. Міркують, що робити з найманою
працею? Експерти вважають, що у зв’язку з такими «радикальними» змінами, велика кількість
бізнесу піде в тінь. Словом, питань більше, аніж відповідей.

Минулої п’ятниці довкола вищеназваних проблем йшла конструктивна дискусія на круглому столі,
зорганізованому  районним центром зайнятості. У ній взяли участь соціальні партнери РЦЗ ( пред-
ставники Пенсійного фонду, податкової інспекції, управління соціального захисту, керівники підприємств,
представники районної та міської влади). На зустріч запрошували й депутата Верховної Ради України
Андрія Лопушанського, але через те, що в цей час він брав участь у роботі ПАРЄ, на зустріч не прибув,
але про всі проблеми дізналася його помічник Ірина Кіра, яка була присутня і брала участь у дискусії.
До речі, Андрій Ярославович готовий взяти на роботу представників Турківщини в Східноєвропейський
колегіум, що діє в м. Хирів. Про це він неодноразово заявляв на різноманітних зустрічах.

На початку круглого столу,  на правах господині, з доповіддю  «Шляхи врегулювання ситуації на ринку
праці в гірському краї» виступила  директор центру зайнятості Мирослава Павлик. За її словами, сьо-
годні доволі складна ситуація у сфері зайнятості. Станом на 1 січня 2017 р. на одне місце праці в
районі конкурувало  126 безробітних. Упродовж 2016 року, за посередництва служби зайнятості, шука-
ли роботу 2130 жи-
телів гірського
краю, тоді як в центр
зайнятості над-
ійшла інформація
лише про 1026 ва-
кансій. Завдяки на-
лагодженим контак-
там з працедавця-
ми, вдалося пра-
цевлаштувати 1006
безробітних, 278 за-
лучити до участі в
громадських та
інших роботах тим-
часового характеру,
244 скерувати на
професійне навчан-
ня. Всі ці обставини
впливають на те, що
в районі маємо ве-
лику міграцію: люди
виїжджають на за-
робітки, щоб утри-
мати свої сім’ї.

Щодо перспектив
розвитку району, Мирослава Миронівна відзначила розвиток сільського господарства, туризму, орган-
ізація підприємств з переробки молока та м’яса, заготівля лікарської сировини. Так  склалися обста-
вини, що в нас немає великих підприємств, та й чи будуть вони в найближчій перспективі?

Про те, які послуги сьогодні надає районний центр зайнятості та про співпрацю з роботодавцями та
перспективи на майбутнє, розповіли присутнім заступник директора РЦЗ Жанна Яцкуляк та началь-
ник відділу сприяння працевлаштуванню Ольга Бесєдін.

Коли йшлося про легалізацію найманої праці та сплату податку бізнесом,  в дискусію включився
перший заступник голови Турківської РДА  Микола Яворський, який розповів про роботу комісії з лега-
лізації найманої праці, наголосивши при цьому, що влада хоче мати з бізнесом партнерські довірливі
стосунки.

Цікава інформація прозвучала й з уст завідувача сектору доходів і зборів фізичних осіб Турківського
відділення Самбірської ОДПІ Івана Рибчича. Він розповів присутнім, які будуть штрафні санкції у випад-
ку виявлення порушень щодо сплати податків. А начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Турківської РДА Тетяна Курус наголосила, що ми просто мусимо добросовісно платити податки, неза-
лежно від того, в якій сфері працюємо і чим займаємося. Якщо в минулі роки на наш район зважали,
що він гірський, і виділяли державну субвенцію на ремонт та будівництво закладів соціально-культур-
ної сфери, то зараз держава відпрацювала модель, коли кошти виділяють за умови співфінансування
з місцевого бюджету.  В такій ситуації не буде наповнюватися місцевий бюджет, не будуть проводитися
ремонти в закладах освіти, культури чи медицини. Адже не матимемо змоги вкласти свою частку гро-
шей.

Про проблеми наповнення Пенсійного фонду розповіла перший заступник начальника Старосамб-
ірського управління  Пенсійного фонду Олена Юсипович, а  керівники підприємств та установ району,
що були присутніми на круглому  столі, поділилися міркуваннями з приводу  подальших проблем, які
виникатимуть на підприємствах у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Для прикладу
можна назвати ситуацію з працівниками Турківської КЦРЛ, що працюють на 0,5 чи 0, 75 % посадового
окладу. Виплачуючи їм заробітну плату з медичного кошторису,  лише в  січні на  доплату єдиного
соціального внеску було виплачено 70 тис. грн. Не важко порахувати, скільки це вийде за рік. Зрозум-
іло, що  така ситуація не лише в медицині, а в освіті і культурі, і з цим треба щось робити.

Про добрі перспективи громадських робіт, які мали непоганий ефект в минулому році, завдяки
співпраці міської ради та центру зайнятості, говорив заступник міського голови  Ростислав Набоков.
Він висловив сподівання, що і в 2017 році співпрацю не буде втрачено.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎËß ÒÀÐÀÑÀ ÌÀªÖÜÊÎÃÎ ÇÀËÈØÀªÒÜÑß ÍÅÂ²ÄÎÌÎÞ
У середу, 25 січня, 60 осіб, серед яких учасники АТО, жителі сіл Нижній Турів  та Нижня Яблунь-

ка, сільські голови цих населених пунктів, а також Сянківський сільський голова, прикордон-
ники із Боберки та Сянок із службовими собаками, мисливці, працівники МНС, поліції шукали в
околицях Нижнього Турова безвісти зниклого  34-річного місцевого жителя, учасника АТО –
Тараса Маєцького. 8 січня він пішов з хати й досі не повернувся. Ще в цей день та до обіду
наступного дня з  його мобільного телефону було чути виклик, коли телефонувала сестра,
але ніхто не відповідав. А 9 січня, по обіді, телефон взагалі замовк.

Під час пошукової операції було оглянуто русло річки, мости, прибережні смуги, всі можливі місця, де
могла статися трагедія. На жаль, це успіху не дало. А тому рідні, друзі та близькі звертаються до всіх
небайдужих людей, хто може надати бодай якусь інформацію про місце перебування Тараса Маєцько-
го. Усі вони вірять, що він десь таки об’явиться.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу, найкращу у світі матусю, тещу
і бабусю, турківчанку – Аллу Євстахівну Михайлечко – сердечно вітає-
мо із золотим ювілеєм.

Бажаємо Вам, рідненька, й надалі зали-
шатись такою енергійною і невтомною, щи-
рою душею і турботливою, щедрою на добро.
Нехай Господь Бог дарує Вам щастя, здоро-
в’я, світлу радість, родинні гаразди та своє
благословення на довгі, мирні і щасливі роки
життя.

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Вас було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг ми прихиляємо сьогодні,
Святкуючи Ваш світлий ювілей.
З любов’ю – дочка Мар’яна, зять Тарас, син Богдан з дівчиною

Мар’яною, онуки Олексійко і Андрійко.

Цьоця Стефанія із своєю сім’єю, похресниця Наталія з сім’єю,
двоюрідний брат Володимир з сім’єю щиросердечно вітають із юв-
ілеєм дорогу і люблячу племінницю і хресну
маму, сестру – Аллу Євстахівну Михайлечко
– і бажають дорогій ювілярці міцного-міцно-
го здоров’я, великого людського щастя,
світлої радості в житті, Божого благословен-
ня.

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють з Вами друзі й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Хай жито на столі і Бог на небі
Завжди рятунком будуть Вам.

Сердечно вітаємо із ювілейним святом дорогу доньку і сестру –
Аллу Євстахівну Михайлечко.

Бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я, злагоди та чудового
настрою, сімейного добробуту та мирного безхмар-
ного неба. Вічної молодості Тобі та Божої ласки на
многії і благії літа!

50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а, може, ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
З любов’ю – мама, брати Богдан, Ігор та Олег зі своїми сім’ями.

Дорогого кума, дбайливого хресного батька, жителя с. Красне –
Василя Омеляновича Білинського – щиро вітають із 35-річчям від
дня народження куми Андрійчини, Марусяки, Чичерські і похрес-
ник Микола та бажають люблячому ювіляру доброго
здоров’я, життєвої наснаги, здійснення усіх мрій,
поваги від людей, миру, добра, Божої опіки у
житті.

Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
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 і люблячу сестричку і цьоцю – Оксану Петрівну Юсипович
– жительку с. Явора із ювілейним днем народження сердечно віта-
ють сестра Галина з чоловіком Ярославом, племінники Наталія,
Соломія і Святослав та бажають їй міцного здоров’я – з
роси і води, родинного тепла, благополуччя,
Божого благословення.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхаються сонце і небо.
Хай Бог береже Вас весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живіть тільки, рідна, із нами й для нас.

Так 15 січня, пізно ввечері, ми
вдало добрались та доставили
бійцям передані вами продукти,
теплі речі та військову амуніцію,
яку допомогли придбати волон-
тери Харківської області. Цьо-
го разу завантажили близько
трьох тонн допомоги!

Радості та вдячності хлопців
не було меж. Відразу по
приїзді хлопці засипали нас
запитаннями: «Як доїхали?»,
«Що нового вдома?» (знову
зустріли земляків), а по закі-
нченні нашого візиту – «Коли
приїдете знову?». Весь осо-
бовий склад військової части-
ни та командування переда-
ло щирі слова вдячності вам,
дорогі мої турківчани. Крім
того, для десяти громад
сільських рад Турківського
району ми привезли пись-
мові подяки. На жаль, не змог-
ли організувати такі подяки
всім, хто долучився…

Наступного дня ми ще раз
завітали до наших захисників,
але вже разом із прекрасним
колективом зразкового ансам-
блю сучасного танцю «Живчики»
м. Маріуполь. Завдяки цим тен-
дітним дівчаткам, вдалося зро-
бити для хлопців справжнє свя-
то. Своїми танцями та патріотич-
ними піснями вони підняли бой-
овий та моральний дух хлопців,
подарували їм багато позитив-
них вражень.

Хочеться подякувати за актив-
ну допомогу громадам При-
сліпської, Завадівської,
Лімнянської, Либохірської, Ко-
марницької, Шум’яцької, Ниж-
ньовисоцької, Нижньотурівсь-
кої, Розлуцької, Верхненської та
Хащівської сільських рад. Дякує-
мо вам. Окремо хочу подякува-
ти жителям с. Присліп, які, крім
продуктів, допомогли й коштами
на пальне.

Дякую колективам структурних
підрозділів Турківської райдер-
жадміністрації за допомогу. Ок-
рема подяка керівникам лісових
господарств Турківського райо-
ну, які відразу відгукнулись на
наше прохання і допомогли
пальним для поїздки. Дякую ко-
лективам Турківського районно-
го центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, управлін-

ню соціального захисту насе-
лення Турківської РДА та Туркі-
вського районного центру соц-
іального обслуговування за про-
дукти та теплі речі. Спасибі Тур-

ківському відділенню поліції
Самбірського ВП ГУ НП у
Львівській області за допомогу
продуктами та засобами гігієни.

Щира подяка жителям м. Тур-
ка, які також активно допомага-
ли нам зібрати теплі речі та про-
дукти для бійців, а саме: Ніні
Цюцик, Людмилі Руденко, Ярос-
лаві Карплюк, Ларисі Крупчак,
Маргариті Грищенко, Володими-
ру та Світлані Микулякам, Марії
Коноваленко. Окремо хочу подя-
кувати голові БФ «Милосердя»
Мирославі Калинич за надану
допомогу. Низький уклін за те,
що не залишаєтесь осторонь.

Шана та велика подяка
релігійній громаді УПЦ КП По-
крови Пресвятої Богородиці, яка
також цього разу долучилась до
поїздки та, крім продуктів, зібра-
ла ще й кошти на пальне. Окре-
ма подяка отцю Михайлу за
організацію. Нехай Господь охо-
роняє вас від всіх негараздів.

Хочу зупинитись і висловити
глибоку вдячність за активну
життєву позицію, організацію
збору допомоги в смт. Бориня –
Марії Павлишин. Міцного здоро-
в’я Вам, п. Марія, миру, злагоди
та всього найкращого.

Дякуємо Голові правління БО
«Фонд допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям та сім’ям учасників
АТО» Володимиру Савруку за
надану допомогу від підприємців
зі Львова, а також співзасновни-
ку Фонду Ганні Страшевській за
допомогу речами та продуктами.
Також велике спасибі волонте-

рам Харкова за теплі бушлати,
маскхалати та маскувальну сітку
для хлопців.

І, звичайно, висловлюємо ве-
личезну подяку за співпрацю
зразковому ансамблю сучасно-
го танцю «Живчики» м. Маріу-
поль. Цього разу нам хотілось
не просто доставити все, що пе-
редали мешканці Турківського
району, а й привезти хлопцям
свято. Маю надію, що завдяки
цьому танцювальному колекти-
ву, у нас все вийшло. Сподіває-
мось, що подібні спільні заходи
ми зможемо проводити і в май-
бутньому.

Бачимо, як насправді багато
людей долучається до органі-
зації поїздок до наших Героїв-
воїнів! І це не може не радувати.
Це довга й важка робота, але
спільними зусиллями ми й до-
помогу передамо, і одягнемо, і
ворога переможемо.

Приношу вибачення, якщо я
випустив когось із уваги і не по-
дякував у даній публікації. На-
справді вдячні всім і сподіваюсь,
що на наступну поїздку ми змо-
жемо зібрати ще більше допо-
моги.

Володимир ХОМИН.

ÂÅËÈÊÀ ÂÄß×Í²ÑÒÜ
ÇÀ ÍÅÁÀÉÄÓÆ²ÑÒÜ

Черговий раз звітую про нашу поїздку на Схід до бійців, які
захищають кордони української держави та перебувають в
зоні так званої АТО.

«Більшість українців вважає,
що потрібно повністю

перезавантажити владу», - Тимошенко
Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час веб-конференції повідомила, що у розвине-

них демократичних країнах, коли підтримка політиків у суспільстві падає нижче 10%, вони або
самі ідуть, або з власної ініціативи проводять дострокові вибори, щоб підтвердити свій ман-
дат довіри.

«Нині вже весь світ зрозумів, що в Україні встановлено корумпований режим.
Він – не проєвропейський, він не служить людям і не реформує країну. Абсолютна
більшість українців вважає, що потрібно повністю перезавантажити владу. І я на
боці людей», - наголосила Юлія Тимошенко.

 За словами лідера ВО «Батьківщина», мажоритарні вибори – це вибори кланів
та олігархів. «Мажоритарну систему популяризують олігархи у своїх ЗМІ. За такої
системи невідомо звідки взятий кандидат у депутати засіває округ грошима, греч-
кою, рисом, цукерками, тисне через адмінресурс. І такий мажоритарник стовідсот-
ково переможе ідейного кандидата, який бореться за свободу, демократію і
справжні реформи».

У «Батьківщині» пропонують вдосконалити систему пропорційних виборів з
відкритими списками, лише тоді, за їхніми словами, можна змінити країну.

Лілія ПИСАНЧИН,
депутат Турківської міської ради, фракція ВО «Батьківщина».



4 стор.  «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»           27 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó

Дорогого, люблячого, дбайли-
вого чоловіка, татуся – Юрія Іва-
новича Шикоряка – з с. Закіпці –
із золотим юв-
ілеєм  щиро-
сердечно віта-
ють дружина
Ганна, дочки
Христина, Со-
ломія, Андріа-
на і бажають
дорогому юві-
лярові міцного
з д о р о в ’ я ,
світлої радості в житті, благопо-
луччя, миру, добра, Господньо-
го благословення.

Наш рідний тату, дорогий,
Такий красивий, молодий,
Спокійний, добрий, дуже

ніжний,
Характер просто дивовиж-

ний.
Поздоровляєм і вітаєм,
І щастя, долі ми бажаєм.
У праці – успіхів великих,
Років життя Вам без ліку.
Хай світ навколо яскравіє,
І з поля теплий вітер віє,
Натхнення Бог завжди дає,
Життя нехай як мак цвіте.

Дорогу куму і хресну маму – Ва-
силину Іванів-
ну Карпович
– із с. Лоси-
нець із 25-
річчям сер-
дечно вітають
по хр е с ни ки
Соломія та
М и х а й л о ,
куми Віра та
Ірина і бажа-
ють їй міцно-
го-міцного здоров’я, світлої ра-
дості в житті, любові, щасливої
долі, Божого благословення на
довгій життєвій стежині.

Хай віра, надія, любов із
Вами

Крокують у кожній хвилині
життя.

Хай серце від щастя стуко-
че піснями,

Хай гарним та світлим
буде майбуття.

Від лиха та смутку, від
горя й тривоги,

Хай Ангел з небес захищає
крильми.

До успіху й щастя ведуть
всі дороги –

Вам це сьогодні бажаємо
ми.

26 січня відсвяткувала свій
день народження жителька с.
Ясінка – Ольга Іванівна Сенчак.
Дорогу і люблячу
дружину, маму і
сестру зі свя-
том сердечно
вітають чоловік
Ігор, дочка Анна,
син Андрій, сес-
три Любов та Ок-
сана і бажають до-
рогій іменинниці неба безхмар-
ного, настрою гарного, щастя –
без ліку і довгого віку.

З днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з ви-

сокого неба
Дарує усе, чого лише тре-

ба,
А Матінка Божа – Цариця

Свята –
Дарує щасливі  і довгі літа.

Найперше Марія Степанівна по-
казала  мені кабінети, де працюють
члени  психолого-медико-педагогі-
чної  консультації: це робочий – там
приймають відвідувачів,  і ігрову
кімнату, в якій проводять ігрові і ко-
рекційні заняття  спеціалісти – ло-
гопед та дефектолог.  У ній  з допо-
могою корекційного обладнання, за-
купленого кілька років тому за
кошти державної субвенції (яке,
на перший погляд, нагадує дитячі
іграшки), навчають, розвивають,
діагностують і виявляють  пору-
шені проблеми зі здоров’ям  у
дітей.  Тут нічого зайвого немає,
каже п. Марія,  але, на превели-
кий жаль, ще й багато чого не
вистачає. Корекційне заняття з
дитиною триває 40 хвилин, мо-
жуть бути присутні  при цьому й
родичі. Усі консультації  і заняття
– безкоштовні.

Станом на  1 січня поточного
року, за даними  районної медич-
ної служби, на Турківщині  стоїть
на обліку   353 дитини-інваліди
(віком до 18 років), а станом на
кінець минулого  року  з них на
індивідуальній формі навчання
навчалася 41 дитина.

– Це є досить  багато, – вва-
жає Марія Степанівна. –  Це
навіть більше, аніж минулого року.
І, як не сумно констатувати,  але
число  таких дітей зростає. Стати-
стика  й справді  тут дуже  погана.
Загальна кількість дитячого насе-
лення в районі зменшується, але
при тому кількість дітей-інвалідів
зростає.  Пов’язано це  насамперед

ÊÎÆÍÀ ÄÈÒÈÍÀ ÏÎÒÐÅÁÓª
ËÞÁÎÂ², ÇÀÕÈÑÒÓ ² ÄÎÏÎÌÎÃÈ
До установ системи освіти  належать й психолого-медико-

педагогічні  консультації, мета  яких –  надання  консультацій
дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі дітям
з інвалідністю, з труднощами у розвитку, їхнім сім’ям,  педаго-
гам, які виховують чи навчають таких дітей. У комплексі  усю
цю роботу, разом з ПМПК, виконують  й інші люди –  соціальні
педагоги, логопеди,  психотерапевти, дитячі лікарі. Така кон-
сультація  при відділі освіти діє й у нашому районі.  Знахо-
диться  вона в  приміщенні Турківської  школи-інтернату. Пси-
холого-медико-педагогічну консультацію   не один рік очолює
досвідчений дефектолог Марія Гоголевська. Сьогодні все ча-
стіше  побутує думка, що таку консультацію з часом  мо-
жуть ліквідувати, адже в Самборі це  уже  майже зробили, за-
лишивши на посаді з неповним окладом лиш одного спеціалі-
ста.  І тоді хворим діткам  з району доведеться  звертатися
за консультативною допомогою  не в Турку, а їхати аж  до
Львова.  Це, звичайно, створить певні незручності і для дити-
ни, і для батьків.

із  поганою  екологією, зі здоров’ям
матерів,  неякісним харчуванням,
алкоголізмом батьків. Також бага-
то молодих батьків, які народилися
вже після Чорнобильської катаст-
рофи, народжують хворих дітей.
Останнім часом  стала значно
відчутною  кількість генетичних зах-
ворювань. Якщо в попередні роки

були легші  за складністю діагнози,
то  тепер, я би сказала, діагносту-
ють  страшні захворювання.

 До речі,  Турківська районна
ПМПК інвалідність не встановлює.
Інвалідність встановлюють медики,
а  члени   консультації,  відповідно

до медичних даних, працюють з
тією чи іншою категорією дітей, та й
не з усіма дітьми-інвалідами. Сюди
приходять діти з  особливими осв-
ітніми потребами: з порушенням
інтелекту, порушеннями слуху чи
зору,  порушеннями мови  або ж
опорно-рухового апарату. З хвори-
ми на соматичні захворювання (на-
приклад, бронхіальна астма) чи  на
серцево-судинні ПМПК  не працює.
Тільки може  адаптувати, спеціаль-
но підбирати  програмовий матері-
ал під таких  дітей.

– Є випадки, що медики  направ-
ляють батьків з  дітьми  до нас на
консультацію, а буває, що й батьки
самі до нас звертаються, – каже
Марія Гоголевська. –  І не обов’язко-
во, щоби  їхня дитина  мала
інвалідність. Просто батькам щось
не подобається в  їхній дитині : або
ж  вона гіперактивна, або ж навпа-
ки – абсолютно не проявляє ціка-
вості, занадто спокійна, неактивна.
Коли ми  поспілкуємося з такою
дитиною, поспостерігаємо за нею,
а   згодом заспокоїмо батьків, що
їхня дитина абсолютно здорова,

батьківській радості немає меж.
Буває, що батьки свідомо  не виз-
нають проблеми. Інвалідність  ди-
тини встановлено, соціальну допо-
могу отримують,  і їх це повністю
влаштовує.  Але вони не розумі-
ють, що потрібно йти до нас, спец-

іалістів,  чимось допомогти своїй
дитині, подумати про її майбутнє.  І
чим раніше  вони  звернуться за
допомогою чи порадою, тим буде
краще, бо у своєчасному зверненні
– запорука успіху. Наприклад, корек-
цію хворим дітям  з порушенням
слуху чи зору  рекомендують про-
водити  уже з 6-ти місяців.  Багато
батьків не хочуть розуміти того, як
важливо подбати своєчасно про
дитину, котра  неправильно вимов-
ляє окремі звуки,  такі  як «р» чи
деякі  шиплячі.  Все думають, що
вона виговориться, але проходить
14 років, а дитина й далі не вимов-
ляє звук «р».  Усі мовні  бар’єри
мають бути усунені до 6 років,  тоб-
то до  початку навчання дитини в
школі. І ще одна проблема мене тур-
бує.  Нам, в районі, катастрофічно
не вистачає  відповідних фахівців.
Не хочу себе хвалити, але я один-
єдиний в районі дефектолог,  а Люба
Яворська, моя колега, – один-єди-
ний логопед.  Але на  допомогу час-
то приходить нам  наш районний
психіатр Марія Калька.  Постійно на
засіданнях  Турківської районної
ПМПК присутній куратор  Турківсь-
кого  району з обласної ПМПК  Надія
Мельникова.   Обстежуючи дитину,
ми обов’язково  радимося з бать-
ками,  що їй можна запропонувати
–  навчання у спеціальній школі
(такої школи  у нашому районі
немає),  чи індивідуальне навчання
вдома. До речі, минулого навчаль-
ного року одна дитина, що навчала-
ся на індивідуальній формі навчан-
ня, у якої  був занижений слух,  за-
кінчила школу із золотою медаллю.
Бувають і прикрі випадки, коли дітей
взагалі знімаємо з всеобучу. Це в
основному лежачі хворі, діти, які ні
на що не реагують, нічого не розум-
іють, вони не можуть відвідувати
школу.  Таких дітей у районі  зараз  є
12, а було – 18. Часто доводиться
виїжджати в села, бо батьки  не
завжди мають змогу приїхати до
нас, в Турку. Та  чого гріха таїти, є й
такі, що  навіть і не чули  про  нашу
консультацію. Але всі мусять зна-
ти:  без дозволу батьків чи опікунів
жодна дитина до нас не потрапить.
Ми  хочемо, щоби батьки бачили,
що ми робимо, як навчаємо дитину,
і ці  ж   вправи продовжували роби-
ти з дитиною   вдома. Якщо не буде
нашої спільної –і педагогів, і   ме-
диків, і батьків  –  праці,  результат
буде нульовим.

А ще діти, наголосила Люба Сте-
панівна,  дуже хочуть  батьківської
уваги і любові.  І не лише хворі, а й
усі. Дитину треба любити  не лише
коли їй рік, чи коли п’ять, а  коли  й
двадцять п’ять.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Інформація
Боринської комунальної міської лікарні про оголошення конкурсу

на право оренди комунального майна
Назва об’єкта оренди: нерухоме майно
Нежитлове приміщення (S=20,1 кв. м) в будівлі А-3 Боринської кому-

нальної 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 пунк-
ту.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
 1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання 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. Цілодобова робота аптечного пункту;
4. Підтримання мінімального асортименту лікарських засобів, погодже-

ного з адміністрацією Боринської комунальної міської лікарні;
5.Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
6.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснен-

ня незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про
конкурс.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі документи:

- заяу про участь у конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;
- довідку від Турківської районної ради про відсутність заборгованості з

орендної плати (для орендарів майна районної комунальної власності);
- довідки управління Пенсійного фонду та податкової інспекції про

відсутність заборгованості.
а) для учасників, які є юридичними особами:

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців;

- завірені нотаріусом копії установчих документів;
- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника податків;
- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяль-

ності, у разі їх наявності;
- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і креди-

торської заборгованостей;
- довідку від кандидата про те, що відносно нього не порушено справу

про банкрутство.
б) для учасників, які є суб’єктами підприємницької діяльності – фізични-

ми особами:
- копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у кон-

курсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного 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 о 14:00 год. 14.02.2017 року в кабінеті головного
лікаря Боринської КМЛ. Телефон для довідок: 3-41-16.

Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за два ро-
бочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурсну документацію слід подавати за адресою:  82547,
Львівська обл., Турківський р-н, ст.Бориня, вул.Миколайчука, 90, Боринсь-
ка комунальна міська лікарня.

Документи на конкурс подаються у надійно запечатаних конвертах з
написом «На конкурс», скріплених печаткою або підписом учасника кон-
курсу.

Ознайомитись з проектом договору оренди та отримати додаткову
інформацію можна в Боринській комунальній міській лікарні за тел. 3-41-16.

 Голова конкурсної комісії Микола Гучок.
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  – Під час віча у Львові з на-
годи річниці від дня народжен-
ня Степана Бендери багать-
ом його учасникам запам’я-
тався ваш палкий виступ, де
зачепили проблеми у нашій
державі, про які здебільшого
не говорять...

– Не говорять лише ті, котрим
до вподоби такий стан речей,
коли одні проливають свою
кров,  захищаючи  Батьківщину,
а інші рідну землю продають.
Люди не сліпі і все бачать. Ба-
чать «кончі-заспи» не тільки під
Києвом, а новітні «межигір’я» у
кожному великому і малому
місті. Люди добре усвідомлюють,
що до керма держави постмай-
данна влада прийшла на крові
Небесної Сотні. Під час велико-
го буревію найвище піднімаєть-
ся сміття. Тому чимало нових
свиней при старих коритах. Пе-
реживаю, що коли не допомо-
жуть слова, у хід підуть інші аргу-
менти. Навіть український націо-
нал-комуніст Борис Олійник це
озвучив так: «А коли захочеш
стать Народом, а не козачком в
крамарука, доведеться у Яру
Холоднім кликати на круг Заліз-
няка».

– Українці шукають лідера
громадянського суспільства.
Чи є він? Як його знайти і чи
потрібні такі люди нам?

– Лідери є. Ще древні казали:
«Голос народу – Голос Божий».
Народ визначить лідера. «Свя-
те місце порожнім не буває».
Знаємо з Євангелія про страх
царя Ірода втратити владу. Один
відомий політик так описав об-
личчя деяких представників
нашої влади: «Виродки всіх ма-
стей і кольорів, серед яких є
злодії, злочинці, бандити, вбивці,
перевертні і т. д., неначе смер-
тельні метастази проникли в усі
клітини нашого суспільного жит-
тя. Вони є всюди. Куди не кинь
оком: в Адміністрації президен-
та, Верховній Раді, в уряді, у
поліції, в ЦВК, навчальних зак-
ладах, на митниці, у судах,
місцевій адміністрації, медицині
і т. д. Всюди бачимо нахабне мур-
ло виродка, яке самовдоволено
і сито посміхається, вимагаючи
хабара».

«Такою влада і залишиться,
якщо не змінити закон про ви-
бори», – про це чітко заявила та
особа, про яку народ склав
пісеньку: «Гарне личко і коса,
ворогів усіх куса». Не буду малю-
вати людині крила. І до неї є ба-
гато запитань. Але вона має
тверде переконання, що «під
час війни позбавляти влади
президента у неконституційний
спосіб є злочином, а проводити
вибори до Верховної Ради за
старим законом є абсурдом».
Зміна виборчого законодавства,
на якому вона наполягає, спри-
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Наш співрозмовник – 64-річний настоятель храму Святого Йосафата у Червонограді, капе-

лан Львівського крайового братства вояків УПА, капелан Українського козацтва отець Ми-
хайло Нискогуз. Українцям він відомий і як активний громадський діяч. У 2004 році з його молит-
вою розпочинався «помаранчевий» Майдан. Під час політичних процесів над Юрієм Луценком і
Юлією Тимошенко священик сповідав і причащав цих опозиціонерів. У 2013-2014 роках душпас-
тир морально підтримував учасників Революції гідності (його внук Михайло, нині – депутат
Львівської облради, теж був учасником Євромайдану, потерпів від катувань «беркутівців»). З
початком російської агресії на Донбасі отець активно включився у допомогу українській армії
– на його заклик парафіяни зібрали кошти на три джипи для фронту, які настоятель храму
особисто доставив на фронт (там потрапив під обстріл). Священик часто виступає на ак-
туальні теми сьогодення, не мовчить, коли бачить несправедливість.

ятиме кардинальному оновлен-
ню обличчя влади. А на звинува-
чення її у тому, що «рветься до
влади», цікаво дізнатись, а хто
не рветься? Хто за владу зуба-
ми не тримався чи не тримаєть-
ся? Як можна що-небудь зміни-
ти без важелів влади? Україна
має таланти не лише до танцю,

молитви, до боротьби з ворогом,
а й до управління державою.

Народ   усвідомлює те, що вла-
да орієнтована на свої особисті
інтереси та інтереси свого кла-
ну. Як зауважив відомий пол-
ітв’язень-психіатр Семен Глуз-
ман, в її мізках відсутні нейрони,
що відповідають за моральність.
Така влада добровільно не
зміниться. Хижак ніколи не ста-
не ягням, не піде пасти траву і
збирати лісові ягоди.

А де ж нам взяти таку владу,
щоб наші суспільні відносини
були побудовані на основі Божої
Правди, любові і справедли-
вості? Відповідь дає святий апо-
стол Павло, який пише про свя-
того пророка Мойсея, котрий був
поставлений Провідником наро-
ду і повинен був вивести його з
неволі. Пророк Мойсей відмо-
вився називатися сином дочки
фараона, волів краще стражда-
ти зі своїм народом, ніж купати-
ся в багатстві. Провідник народу
повинен бути вільним від оф-
шорів, багатства, фабрик, тим
більше, якщо вони здобуті брех-
нею, злодійством, гріхом. Так
вчить нас святий Августин. Якби
можновладці прийшли до Бога
– побачили б свій гріх, і як на-
чальник ієрихонської митниці
Закхей, повернули б награбова-
не народу, створили б умови для
щасливого життя своїх
співвітчизників, а не тільки олі-
гархів, суддів, прокурорів і своєї
челяді. Господь відкрив би очі
тим духовним сліпцям, які не
бачать Бога, Вічності, глухі, не-
наситні у своїх «кончах-заспах» і
«межигір’ях», не бачать і не чу-

ють болю народу, не бачать сліз
передчасно посивілих на чужині
матерів-заробітчанок, які тяж-
кою працею рятують родини.
Погляди можновладців шука-
ють, що ще можна вкрасти. Бо
народжений красти, Богу і наро-
ду служити не буде. Народ ба-
чить на берегах Дніпра і Дністра,

на мальовничих схилах Карпат
такі палаци, які не снились ко-
лумбійським наркобаронам.
Хатинка Саакашвілі в Голландії
виглядає поряд з ними як псова
буда. Ця картина дратує народ,
воїнів на фронті, багатьох з яких
я з іншими священиками пере-
конував на колінах, що оголюва-
ти фронт і йти наводити порядок
у Києві в час агресії Росії є злочи-
ном і гріхом. Ворог цього тільки і
чекає.

Лідера не шукають – шукають
наймита. Лідер загартовується
разом із народом у боротьбі і
приходить до влади волею на-
роду. Без Провідника нація пе-
ретворюється у некеровану ота-
ру. Україна обов’язково отримає
такого лідера. Він є, він близько!

– Наскільки змінилася націо-
нальна свідомість українців
упродовж останніх трьох
років після Революції
Гідності?

– Мільйони людей вийшли на
Майдан, обурені діями Янукови-
ча. Ліна Костенко сказала: «Я
знаю грамоту свободи, її підпи-
сують мечі». Як служитель цер-
кви, нагадую: Майдан переміг
завдяки не мечам, а завдяки
Благословенному Богом не-
зламному Духу українців. А меч,
як атрибут влади, за словами
апостола Павла, має мати своє
місце.

Майдан показав, що люди
відходять від стереотипів, харак-
терних для раба. Від нав’язаних
«совєтському чєловєку» понять,
що хтось принесе у подарунок
волю на тарілочці з голубим бе-
ріжком. Україна змінилася. Ре-

волюція Гідності розбудила при-
спану національну свідомість, і
співвітчизники, відчувши солод-
кий присмак свободи, своїм ге-
роїзмом здивували світ. Відомий
український воєначальник зау-
важив, що «в країні ніколи не
бракувало козаків. Бракувало
достойних отаманів». Якщо б
національна свідомість так зва-
ної еліти наблизилася до рівня
свідомості простих українців, то
можна було б святкувати пере-
могу. Але це не так. Поки що. Але
надія не вмирає: «Хто свою
надію покладає на Господа, як
гора Сіон ніколи не порушить-
ся», – навчає нас Слово Боже.
Надіємось на єдність наших
рядів, на українську молодь, яка
є тими зернятами гнилого яблу-
ка, з яких, за словами Сократа,
виросте багате і процвітаюче
суспільство.

– Як оцінюєте зміни у країні
упродовж останніх років? Чи
у правильному напрямку йде-
мо?

– Будь-яка медаль має два
боки. Не помиляється у виборі
шляху лише той, хто топчеться на
місці. Є багато досягнень, але
помилки і втрати затьмарюють
здобутки. Віце-президент США
Байден вважає, що поряд з по-
зитивними змінами Україна за-
лишилась найбільш корумпова-
ною державою у Європі. А «жи-
добандерівець» Семен Глузман
нагадує, що «злодійство і коруп-
ція влади в Україні є більшою
небезпекою за танки  Путіна».
Злочинна система залишилась,
змінилися лише дійові особи,
які, на жаль, не усвідомлюють
того, що Україна – на краю
прірви, в яку її штовхає зовнішній
ворог загребущими руками на-
ціональних зрадників. Гріш ціна
очільникам держави, якщо сол-
датів у війні із зовнішнім воро-
гом забезпечують волонтери.
Владо, де патронний завод?
Воїн добровольчого батальйону
«Азов», а сьогодні депутат
Львівської обласної ради Михай-
ло Нискогуз, скаржився мені, що
із 30 патронів автоматного ріжка
5-6 не придатні до пострілу. Вла-
до, олігархи, і всі багатії, кров
загиблих у війні на вас і на ваших
дітях – якщо не забезпечите
військо найновітнішим споряд-
женням! Чи відправили б ви
свою дитину воювати з автома-
том, що не стріляє. А тут ще й у
тилу тарифи на голови наші зва-
лились...

Мій  парафіянин-шахтар, отри-
мавши платіжку, вигукнув:
«Владні тварюки, падайте на
коліна перед Богом і народом,
кайтеся за свої злочини!». Я зро-
бив зауваження, щоб він не об-
ражав тварин, які не обкрада-
ють своїх родичів. Вожак вовчої
зграї не ховає впольовану здо-
бич, не закопує під землю, не
переховує в кущах, а розподіляє
чесно для всієї зграї. У тому числі
для хворих родичів, вовків-«пен-
сіонерів», і в першу чергу – вов-
ченят. А представники нашої
влади крадуть у народу його доб-
ро та ховають у офшорах. У та-
кому напрямку і рухаємось. У
мене це викликає тривогу. А у
вас?

Благородні розбійники грабу-
вали найбагатших, роздавали

бідним. Наша влада грабує най-
бідніших, щоб ще більше збага-
тити олігархів.

А тут ще і депутатка в геть-
манській шапці зі званням Ге-
роя України, поведінка якої на-
гадує Мату Харі. Хоча, за слова-
ми Анатолія Троцюка, козацько-
го отамана з Червонограда (Кри-
стинополя), почесним громадя-
нином якого є Савченко, до Мати
Харі вона не дотягує. Скільки
галасу чути від Наді! Цей галас
не приносить користі ні Україні,
ні українцям, а корисним є лише
ворогу.

Комбати, сотники, що стали
членами парламенту, ви героїч-
но захищали Батьківщину, а по-
трапивши у стіни ВР – загубили-
ся. Де ви? Прокиньтеся! Коли
почуємо ваше слово, а не лише
галас розпіарених осіб? Будьте
воїнами і у парламенті. Своїм
могутнім словом Божої Правди
розбийте мури брехні влади та
п’ятої колони!

– Що спонукало вас у час ре-
жиму Януковича підтримува-
ти політв’язнів?

– Українська Церква завжди
з народом. У часи правління
«донецького паханату» своїм
обов’язком вбачав надавати ду-
ховну підтримку невинно ув’яз-
неним, у числі яких були Тимо-
шенко і Луценко. Священик має
право зустрічатися в окремому
приміщенні із підсудним. Але
така світова норма права в ті
часи України не стосувалася,
тому сповідь Юрія Луценка відбу-
валася в клітці залу суду. Охо-
ронці докладали всіх зусиль,
щоб підслухати сповідь. Тому
Луценко з притаманним йому
гумором допомагав мені відігна-
ти їх від клітки. Він – сильна осо-
бистість.

Юлія Тимошенко була відго-
роджена лише бар’єром.
Сповіді ніхто не перешкоджав.
Більшість суддів і прокурорів за-
лишили приміщення під час ос-
вячення зали засідань. Михай-
ло Косів посміхався у свої вуса зі
словами: «Нечисті духи бояться
освяченої води та молитви і роз-
бігаються». А юристи, що зали-
шилися у залі, радили мені, як
повинен сповідати і що маю в неї
випитувати. Юлія Володимирів-
на має велику повагу до служи-
телів Церкви. При зустрічі зі свя-
щеником завжди просила бла-
гословення і цілувала руку. Після
сповіді щиро молилася. Я це
бачив. В екстремальних ситуац-
іях чітко видно, де фальш, а де –
правда. Деякі з учасників суду
єхидно посміхалися, мовляв,
навіщо така вистава? На що я
зауважив: «Це тільки перша дія.
Друга буде тоді, коли ви зі свої-
ми друзяками, суддями і проку-
рорами, які так натхненно вико-
нують гімн кримінального світу
– «Мурку», будете на місці підсуд-
ної». Так і хотілося у залі суду
промовити слова: «Як прийде
новий Бандера, закінчиться
банди ера!». Але пан Косів зас-
теріг: «Вас виведуть із зали і
більше не впустять». Тепер про-
мовляю до великої читацької
аудиторії «Високого Замку»:
обов’язково прийде «новий
Бандера» і закінчиться банди
ера! Народ впізнає свого про-
відника, вирізнить від крикунів і
демагогів. Народ повірить йому
(чи їй) і піде за ними.

А щодо певного розчарування
– воно є у всіх. Треба робити вис-
новки і йти далі, до мети. А мета
кожного українця: «Бог і Украї-
на – понад усе!».

Розмовляв
Василь ТЕРНОВИЙ.

«Високий Замок» 19-25 січня
2017 року.

P.S. Нашим читачам нагадує-
мо, що отець Михайло народив-
ся у с.Нижнє Висоцьке на Турк-
івщині.
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1. Реконструкція даху Явірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тур-
ківського р-ну Львівської області. Громадська організа-
ція «Агенція місцевого розвитку села Явора».

2. Придбання обладнання та інвентаря для Нижньо-
яблунського НВК ЗНЗ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 259 в
с.Нижня Яблунька Турківського району Львівської об-
ласті. Ініціативна група села Нижня Яблунька.

3. Реконструкція лікарської амбулаторії в селі Ясени-
ця Турківського району. ГО «Місцева громада за відрод-
ження».

4. Заходи з енергозбереження по Розлуцькому НВК
(капітальний ремонт) Турківського району Львівської
області. ГО « Агенція місцевого розвитку села Розлуч».

5. Капітальний ремонт навчально-виховного комплек-
су м. Турка «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів дошкільний навчальний заклад» Турківської
районної ради Львівської області (заміна вікон на ме-
талопластикові). ГО «Агенція регіонального розвитку
Турківщини».

6. Реконструкція приміщення Ільник-Закіпчанської
ЗОШ I ст. Турківського району Львівської області. Ініціа-
тивна група мешканців села Закіпці.

7. Капітальний ремонт системи опалення Ясениць-
кого НВК Турківського району Львівської області. ГО
«Місцева громада за відродження».

8. Капітальний ремонт системи опалення і заміни
вікон Верхньояблунського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Туркі-
вського району Львівської області. ГО «Агенція місцево-
го розвитку села Верхня Яблунька».

9. Реконструкція вуличного освітлення в м. Турка по
вулицях Самбірська, Д. Галицького та Круг Городище
Львівської області. Турківська міська рада.

10. Реконструкція будівлі Народного дому в с. Багну-
вате Риківської сільської ради Турківського району
Львівської області. Ініціативна група мешканців села
Багнувате.

11. Капітальний ремонт приміщень Ластівківського
НВК Турківського району Львівської області. ГО « Аген-
ція місцевого розвитку «Відродження».

12. Заходи з енергозбереження по Боберківському
НВК (капітальний ремонт по заміні вікон та дверей) Тур-

ківського району Львівської області. Ініціативна група
мешканців села Боберка.

13. Капітальний ремонт вуличного освітлення (з ви-
користанням енергозберігаючих ламп) по вул. Цент-
ральна в с. Н.Гусне та вул. Центральна в с. В.Гусне Тур-
ківського району Львівської області. ГО «Агенція місце-
вого розвитку сіл Нижнє Гусне та Верхнє Гусне».

14. Капітальний ремонт освітлення (з використанням
енергозберігаючих ламп) по вул. Центральна с. Вовче
Турківського району Львівської області. ГО «Агенція
місцевого розвитку села Вовче».

15. Капітальний ремонт Верхньовисоцької лікарсь-
кої амбулаторії Турківського району Львівської області.
Ініціативна група мешканців села Верхнє Висоцьке.

16. Реконструкція вуличного освітлення вул. Травнева
м. Турка Львівської області. Турківська міська рада.

17. Капітальний ремонт Верхньовисоцького НВК Тур-
ківського району Львівської області. Ініціативна група
мешканців села Верхнє Висоцьке.

18. Капітальний ремонт Либохорської ЗОШ І-ІІ ступенів
Турківського району Львівської області. Ініціативна гру-
па мешканців села Либохора.

19. Реконструкція системи опалення лікарської ам-
булаторії в селі Лімна Турківського району. Ініціативна
група мешканців села Лімна.

20. Реконструкція системи опалення школи с. Шанд-
ровець Турківського району Львівської області. ГО «Аген-
ція місцевого розвитку села Шандровець».

21. Капітальний ремонт Карпатського НВК Турківсь-
кого району Львівської області. Ініціативна група села
Карпатське.

22. Реконструкція будівлі Народного дому с. Шум’яч
Турківського району Львівської област. Ініціативна група
мешканців села Шум’яч.

23. Реконструкція будівлі Народного дому в с. Верхній
Турів Турківського району Львівської області. ГО «Аген-
ція місцевого розвитку села Нижній Турів».

24. Капітальний ремонт приміщення філії Хащівської
ЗОШ I-II ст. с. Лопушанка Турківського району Львівської
області. ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщи-
ни».

25. Капітальний ремонт вуличного освітлення (з ви-
користанням енергозберігаючих ламп) по вул. Цент-
ральна, вул. Середня, вул. Потік в с. Завадівка Турківсь-
кого району Львівської області. ГО «Агенція місцевого
розвитку села Завадівка».

26. Капітальний ремонт Завадівського НВК Турківсь-
кого району Львівської області. ГО «Агенція місцевого
розвитку села Завадівка».

27. Капітальний ремонт Присліпського НВК (заходи з
енергозбереження, внутрішні роботи) села Присліп Тур-
ківського району. Ініціативна група мешканців села
Присліп.

28. Реконструкція приміщення Народного дому в смт.
Бориня Турківського району Львівської області. Боринсь-
ка селищна рада.

29. Реконструкція культурного центру Народного дому
с.Сянки Турківського району Львівської області. Ініціа-
тивна група мешканців с.Сянки.

30. Капітальний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Турківського району Львівської області (заміна даху).
Ініціативна група мешканців  села  Сянки.

31. Капітальний ремонт санвузлів у Вовченському НВК
Турківського району Львівської області. ГО «Агенція ре-
гіонального розвитку Турківщини».

32. Придбання апарату ультразвукової діагностики
для Боринської комунальної міської лікарні Турківсь-
кого району Львівської області. ГО «Медичне об’єднан-
ня «Норма».

33. Реконструкція Сигловатського НВК (ЗНЗ І-ІІ ст. –
ДНЗ) по вул. Ровенська, 407/Б в с.Бітля (Сигловате) Тур-
ківського району Львівської області. Ініціативна група
села Бітля (Сигловате).

34. Придбання обладнання та інвентаря для Лоси-
нецької ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Центральна,35 в с. Ло-
синець Турківського району Львівської області. Ініціа-
тивна група батьків та вчителів Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.

35. Реконструкція Народного дому в с. Вовче Турківсь-
кого району Львівської області. ГО «Агенція регіональ-
ного розвитку Турківщини».

На  даний  момент Львівська  обласна  рада  прово-
дить  конкурсний  відбір  експертів,  які  будуть  оцінюва-
ти  1303 проекти. Експерти, яких затвердить Конкурсна
комісія, протягом місяця повинні будуть вивчити та оці-
нити мікропроекти у своєму напрямі. До початку  берез-
ня буде  офіційно  оголошено  переможців  конкурсного
відбору,  а  до  20  березня  органи  місцевого  самовря-
дування  мають  надати переможцям  конкурсного
відбору  рішення  про  співфінансування  їхніх  ініціатив.

Микола  ЛИЛО,
головний  спеціаліст  з  питань  реалізації  проектів

місцевого  розвитку  Турківської районної ради.

35 ÇÀßÂÎÊ – ÍÀ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
Турківський  район подав  35  проектних  заявок  для участі в обласному конкурсі

мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 р.

З В І Т
депутата Турківської районної ради від «ВО «Батьківщина»

Романа Богайчика

Як депутат Турківської район-
ної ради, беру активну участь в
роботі сесій районної ради. Пра-
цюю над вирішенням актуаль-
них питань життєдіяльності Тур-
ківщини.

До мене звертаються виборці
з різних питань, починаючи від
виділення матеріальної допо-
моги, забезпечення дровами,
діловою деревиною, з питань
транспортного сполучення, ре-
монту кладок, доріг і т.д.

Мене обрано секретарем по-
стійної комісії Турківської район-
ної ради з питань охорони на-
вколишнього середовища, роз-
витку лісового господарства, зе-
мельних відносин та питань уп-
равління об’єктами спільної
власності територіальних гро-
мад району. У звітному періоді я
брав активну участь у засіданнях
постійної комісії.

Здійснення повноважень де-
путата місцевої ради відбуваєть-
ся не тільки на засіданнях сесії
та комісії, а й через внесення
депутатських запитів та подан-
ня звернень.

Я підготував депутатський за-
пит щодо відновлення руху ран-
кового автобуса за маршрутом
Львів-Бітля, з часом відправлен-

ня зі Львова о 05:10 год.. Він був
дуже вигідний людям, але, на
жаль, комусь і зава-
жав. Відтак сесія Тур-
ківської районної
ради вирішила на-
правити депутатсь-
кий запит для розг-
ляду у Львівську об-
ласну державну ад-
міністрацію.

На даний депу-
татський запит мені
надійшла відповідь
від в.о. директора
департаменту до-
рожного господар-
ства та зв’язку
Львівської ОДА п.
P.O. Кокотайла про
те, що, починаючи з
21 січня 2017 р., ав-
тобусний маршрут
№706 (Львів АС «За-
хідна»-Бітля-Кар-
патське) буде вико-
нувати рейс щоден-
но.

Працюючи лісни-
чим Бітлянського лісництва Тур-
ківського ДЛГП «Галсільліс»,
щоденно зустрічаюся з виборця-
ми. До мене звертаються не
тільки жителі с.Бітля, але й Кар-

патського, Либохори. Не зали-
шаю без уваги школи сіл Бітля і
Сигловате, яким спонсорував
власні кошти на заміну вікон. У
моїх пріоритетах – забезпечен-
ня дровами соціально незахи-
щених осіб, учасників АТО, звер-
тався до генерального директо-
ра ОКС ЛГП «Галсільліс» п. П.С.

Пешка з метою забезпечення в
законному порядку діловою де-
ревиною громадян, будинки яких
постраждали від пожеж і т.д.

Складна соціально-економіч-
на ситуація поглиблює пробле-
ми малозабезпечених грома-
дян, родин з низьким рівнем
доходу, тому люди часто зверта-
ються з проханням про фінан-
сову допомогу. Намагаюся як
депутат відгукнутися на ці звер-
нення, надати допомогу, або
принаймні порадити, як можна
вирішити дане питання.

Депутатський річний фонд
матеріальних допомог, який ста-
новив у 2016 році 5 тисяч гри-
вень, я скерував для надання
матеріальної допомоги на ліку-
вання та придбання ліків мало-
забезпеченим категоріям насе-
лення, інвалідам. Мені приємно
працювати в Турківській рай-
онній раді з колегами-депутата-
ми (особливо в моїй фракції «ВО
«Батьківщина») єдиною коман-
дою, де є взаєморозуміння і
підтримка.

У  цей важкий час Турківська
районна рада приділяє багато
уваги найскладнішим пробле-
мам району. І є результати ро-
боти.

Прості українці ніколи не жили
в розкошах, але за останні два
роки рівень нашого життя зни-
зився вдвічі. На фоні загального
зубожіння, стрімке зростання
статків високопосадовців вигля-
дає справжнім знущанням над
народом, який ледь зводить
кінці з кінцями. І це все відбу-
вається тому, що на фоні недію-
чих законів влада і бізнес зли-
лися в одне ціле. Сьогодні в
центрі моєї уваги є і буде проста
людина, її соціальний захист.
Суспільство має бути справед-
ливим, а влада – чесною. Тільки
за таких умов наше життя стане
кращим.

За результатами останніх виборів до місцевих рад, які відбу-
лися 25 жовтня 2015 року, мене обрано депутатом до Туркі-
вської районної ради від партії «ВО «Батьківщина». За мене
віддали свої голоси 53% виборців сіл Бітля та Сигловате. Я
вдруге обраний депутатом Турківської районної ради, за що
щиро вдячний моїм виборцям. Дожити до золотого весілля

випадає тільки обраним, і вели-
ке  Провидіння недаремно виб-
рало на цю роль винуватців тор-
жества – Олену та Михайла Се-
менівих з с. Н.Висоцьке – золо-
тих ювілярів.

Накувала Вам зозуля 50
щасливих літ.

І ще багато Вам надарує
Бог.

У цей святковий світлий
день,

Коли настав Ваш ювілей.
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажає-

мо.
Хай обминають Вас триво-

ги,
Хай Бог дасть щастя на

путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в

житті.
Тож не старійте і не знай-

те
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекай-

те,
Живіть до ста щасливих

літ.
Щиросердечно вітають з юві-

леєм дорогих батьків, найкра-
щих у світі дідуся і бабусю – син
Олександр з невісткою Гали-
ною, онуки Андрійко, Роман,
Анна-Софія, дочка Наталя із зя-
тем Юрієм, онуки Микола, Лілія,
дочка Маріанна та зять Андрій.
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У м. Турка продається тільна
корова (має телитися в кінці
березня). Масть – чорна з
білим. Тел.: 0955098326.

Ластівківська сільська рада повідомляє, що в приміщенні сільської ради відбу-
дуться громадські слухання містобудівної документації земельної ділянки під
будівництво житлового будинку в с. Ластівка, вул. Зарічна, площею 0,1060 га.

Замовник – Комаричин Іванна Ярославівна.

Загублений паспорт КВ №427024,  виданий Турк-
івським РВ УМВС  у Львівській області 3.05.2000 р.
на ім’я Віталія Мироновича Фіялковського, вва-
жати недійсним.

ПОНЕДIЛОК, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Український корт
09.35 Чоловiчий клуб. Спорт
10.45 Чоловiчий клуб
11.15 Спорт. Тиждень
11.50 Орегонський путiвник
12.20 Суспiльний унiверситет
13.15 Борхес
14.00 Д/ф «Українська
революцiя»
15.30 Фольк-music
16.40 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Твiй дiм-2
17.50, 04.10 Вiкно в Америку
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.10 Т/с «Царiвна»

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, 12.25 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12.20 «Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A «Sirius 4»»
12.45 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Х/ф «Коломбiана»
22.10 «Свiт навиворiт - 8»
23.10, 02.55 Т/с «Шерлок - 3
(3): Його остання клятва»
01.00 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал 2017»

ІНТЕР
05.05, 20.00, 01.20
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.30 «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 «Вузький мiст»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
21.00 Т/с «Райськi яблучка.
Життя триває»
23.40, 03.45 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
02.10 Х/ф «Мiський романс»

ВIВТОРОК, 31
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «Пiше. Мiж небом i
землею»
12.00 Євробачення 2017.
Церемонiя жеребкування
13.15, 04.10 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 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок

19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом
Щуром
19.55 Нашi грошi
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.10 Т/с «Царiвна»

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 «Мiняю жiнку - 2»
11.00, 12.20, 05.10
«Спецiальний випуск. Вечiрнiй
квартал»
12.55 «Хочу у ВIА ГРУ»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Комедiя «Отже, вiйна»
22.10, 01.00 «Свiт навиворiт -
8»
23.15 Т/с «Шерлок - 4 (1)»
02.05 Т/с «Шерлок - 4 (1)
«мовою оригiналу»»

ІНТЕР
05.10, 20.00, 01.15
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.10 «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»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
23.40, 04.00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
02.00 Х/ф «Дике кохання»

СЕРЕДА, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Д/ф «Жива ватра»
10.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 Вiйна i мир
15.30 Свiтло
16.10 Путiвник прочанина
16.25 На пам»ять
16.40, 02.10 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Простiр
толерантностi. Батькiвщина в
серцi»
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
03.40 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 «Мiняю жiнку - 2»
11.00, 12.20, 05.15
«Спецiальний випуск. Вечiрнiй
квартал»
12.50 «Хочу у ВIА ГРУ»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Трилер «Ва-банк»
22.00, 01.10 «Свiт навиворiт -
8»
23.15 Т/с «Шерлок - 4

02.15 Т/с «Шерлок - 4 (2)
«мовою оригiналу»»

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.15
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.10 «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»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
23.40, 03.40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш
02.05 Х/ф «Камiнна душа»

ЧЕТВЕР, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Х/ф «Нортенгерське
абатство»
11.05 Д/ф «Променi темного
простору»
11.40 Орегонський путiвник
12.10 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Слiдство. Iнфо
14.00 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток»
15.30, 03.40 Надвечiр’я. Долi
16.25 На пам»ять
16.40, 02.10 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Школа Мерi Поппiнс
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Борхес
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки

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 «Мiняю жiнку - 2»
11.00, 12.20, 05.05
«Спецiальний випуск. Вечiрнiй
квартал»
12.55 «Хочу у ВIА ГРУ»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 Бойовик «Я, робот»
22.20 Т/с «Шерлок - 4
00.15 Т/с «Шерлок. Бридка
наречена»
02.00 Т/с «Шерлок - 4 (3)
«мовою оригiналу»»

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.20
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.10 «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»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
23.40, 03.40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
02.05 Х/ф «Захар Беркут»

П’ЯТНИЦЯ, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,

15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.40 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Свiт на смак. Д/ф «Леген-
ди тофу»
09.30 Вiзитiвка Полтавщини
10.30 Д/ф «Життя i смерть у
Гуцулiї, або про трьох братiв,
мандрiвних музик i вуйка-
небiжника»
11.15 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше»
11.40 Орегонський путiвник
12.10 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14.00 Д/ф «Володимир Iвасюк.
Щоб народитися знову»
15.30, 03.45 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Путiвник прочанина
16.40, 03.00 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Д/ф «ХХ сторiччя Кароля
Войтили»
22.55, 05.50 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 «Мiняю жiнку - 2»
11.00, 12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12.55 «Хочу у ВIА ГРУ»
14.50, 22.15, 01.50 «Вечiрнiй
квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 «Вечiрнiй Київ «
00.10, 03.10 Бойовик «Нокаут»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 14.10 «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»
11.10, 12.25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.45 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Альошкiна любов»
01.40 Х/ф «Всього один пово-
рот»
02.55 Х/ф «Циганка Аза»

СУБОТА, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
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?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.25 Т/с «Бiлий танець»
16.05 Д/ф «Марко Вовчок.
Таємнича зiрка»
16.30 Книга.ua
17.00, 02.20 Чоловiчий клуб.
Спорт
18.25, 03.35 Чоловiчий клуб
19.00, 22.00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» I тур
21.00, 05.35 Новини
21.30 Мистецький пульс
Америки
22.45 Мегалот
23.00 Свiт on line

23.25, 23.50 Золотий гусак
01.20 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
06.00 Комедiя «Водне життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське життя»
12.00 Мелодрама «Велика
рiзниця»
13.45 «Голос країни 7»
16.00, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10, 05.00 Комедiя «Пограбу-
вання по-англiйському»
01.50 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
05.10, 10.00 Док. проект «В
гостi до В’ячеслава Тихонова»
06.15 «Мультфiльм»
06.55, 20.00, 01.30
«Подробицi»
07.50 Х/ф «Поживемо-побачи-
мо»
09.30 «Україна вражає»
11.00, 02.40 Х/ф «Вони воюва-
ли за Батькiвщину»
14.00, 20.30 Т/с «Чотири пори
лiта»
21.45 Х/ф «Альпiнiст»
23.30 Х/ф «Райский проект»

НЕДIЛЯ, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» I тур
11.40 Спогади
12.00 Театральнi сезони
12.50 Мистецькi iсторiї
13.10 Фольк-music
14.35 Х/ф «Цiна людини»
16.35 Твiй дiм-2
17.00 Т/с «Епоха честi»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.20 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Утеодин з Майклом
Щуром
22.30 Китайський вiкенд. Д/ф
«Легенди тофу»
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
01.40 Д/ф «Формула життя
Олександра Палладiна»
02.00 ПРОФIЛАКТИКА КАНАЛУ

КАНАЛ 1+1
06.20 Мелодрама «Велика
рiзниця»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт»
16.20 Х/ф «Екiпаж»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15 Мелодрама «Пiд сонцем
Тоскани»
01.20 «Аргемент кiно»
01.55 Комедiя «Водне життя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.30 «Подробицi»
07.15 Х/ф «Альошкiна любов»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Орел i Решка. Ювiлейний
сезон
13.00 Х/ф «Альпiнiст»
14.50, 01.15 Х/ф «Погана
сусiдка»
16.50 Т/с «Сiльський романс»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Візи та робота в Польщі.
Допомога у відкритті польських віз. Запрошення від воєводи. До-

помога з працевлаштуванням у Польщі.
Тел.: 0683344544, 0990007640.

Охоронники(чоловіки,жінки). Тел.: 067-541-62-58,   095-230-41-
81,  067-541-62-24

Зарплата  – від 3000 грн.

ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÏÅÐØÅ ÊÎËÎ ÒÀ
ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÄÐÓÃÅ

Минулої неділі відбулися чергові матчі чемпіонату Львівської
області з футзалу серед команд Срібної ліги. Цього дня гравці
ФК “Бориня” проводили два поєдинки: одним – завершували пер-
ше коло, іншим – розпочинали друге.

Так, у першому матчі наші хлопці мінімально поступилися ФК “Зо-
лота Липа” з с.Чемеринці Перемишлянського району – 0:1. Це була
друга поразка ФК “Бориня” впродовж 11 матчів. Дванадцятий свій
матч боринчани знову виграли. З рахунком 7:4, вони здолали ФК
“Мостиська-2”. Це вже був початок другого кола.

 КОМАНДА І В Н П О 
1 ФК "БОРИНЯ" 12 10 0 2 30 
2 ФК "Верхня Білка-2" 12 8 2 2 26 
3 МФК "Левандівка" 11 8 0 3 24 
4 ФК "Сокіл" В.Глібовичі 11 7 1 3 22 
5 ФК "Золота Липа" Чемеринці 13 7 1 5 22 
6 ФК "Гетьман" Щирець 11 6 0 5 18 
7 ФК "Мостиська-2" 11 4 2 5 14 
8 ФК "Галицька здоба" Львів 11 4 1 6 13 
9 ФК "Градус" Львів 11 4 0 7 12 

10 ФК "Старт" Розворяни 10 4 0 6 12 
11 ФК "Гончари" Гончари 10 1 1 8 4 
12 ФК "Згода" Куровичі 11 0 0 11 0 
Згідно з регламентом проведення змагань, у другому колі Срібної

ліги беруть участь не всі команди, а лише кращі 8, за підсумками
першого кола. А це означає, що представникам Турківщини до за-
вершення чемпіонату залишилось зіграти ще 6 матчів.

Наразі, як бачимо по таблиці, вони є лідерами групи, і якщо про-
довжать у тому ж дусі, то впевнено зможуть виграти Срібну лігу.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Парафіяни та церковний комітет церкви Святого Миколая с. Ко-
марники глибоко сумують з приводу великого горя – смерті прото-
ієрея о. Євгена Івановича Федака і висловлюють щире співчуття
їмості Ярославі Петрівні, синам – о. Володимиру та Степану з сім’я-
ми, всім рідним та близьким покійного.

Парафіяни та церковний комітет церкви Благовіщення Пресвя-
тої Богородиці с. Комарники глибоко сумують з приводу великого
горя – смерті протоієрея о. Євгена Івановича Федака і висловлю-
ють щире співчуття їмості Ярославі Петрівні, синам – о. Володими-
ру та Степану з сім’ями, всім рідним та близьким покійного.

Церковний хор с. Комарники сумує з приводу смерті о. Євгена
Івановича Федака і висловлює щире співчуття їмості Ярославі
Петрівні, сину, настоятелю церков Святого Миколая та Благо-
віщення Пресвятої Богородиці, о. Володимиру, сину Степану, їхнім
сім’ям та всім рідним і близьким.

Він назавжди залишиться у наших серцях.

Виконком Комарницької сільської ради висловлює щире співчут-
тя о. Володимиру Федаку з приводу великого горя – смерті батька
– Євгена Івановича Федака, колишнього настоятеля місцевого хра-
му.

Виконком Комарницької сільської ради висловлює щире співчут-
тя Марії Іванівні Матківській з приводу великої втрати – смерті свек-
рухи.

Колектив ПП БТФ «Чертур» висловлює щире співчуття продавцю
Марії Василівні Маслиган з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Турківського відділення Самбірської ОДПІ висловлює
щире співчуття Івану Васильовичу Рибчичу та Оксані Богданівні Риб-
чич з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька та свекра
–Василя Йосифовича Рибчича.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття медсестрі неврологічного відділення Марії
Василівні Маслиган з приводу смерті – батька.

Церковна громада УГКЦ м. Турка, священики – о. Тарас   і о.
Мар’ян, церковне братство глибоко сумують з приводу смерті ко-
лишнього багатолітнього голови церковного братства Мар’яна Іва-
новича Горбового і висловлюють щире співчуття рідним і близьким
покійного.

Церковний комітет і парафіяни церкви Св. Миколая с. Явора вис-
ловлюють щире співчуття паламарю Миколі Олександровичу Лене-
вичу з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Ярослава.

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителеві Ярославі Володимирівні Горбей та директору
школи Адаму Михайловичу Горбею з приводу смерті батька та тестя
– Чичерського Володимира Івановича.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу червону, силікатну, вогнетривку, цемент, вапно, шифер, плос-

кий шифер, блоки фундаментні, плити перекриття, блоки з марму-
рової крошки, піно- і газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металоп-
рокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, навіси,
ворота.

Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї – ВС
045751 від 18.11.2010 р., вида-
не відділом у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту на ім’я Олександ-
ри Степанівни Сопотницької,
вважати недійсним.

Продається житловий буди-
нок з надвірними спорудами в
с. Бачина Старосамбірського
району, загальною площею 154
кв.м. Є три кімнати, кухня, вели-
кий коридор, веранда, літня кух-
ня на 2 кімнати, газове опален-
ня, вода. Біля хати – 0,20 га
землі, сад, город, гараж. Близь-
ко до автобусної та залізничної
зупинки.

Ціна – договірна.
Телефонувати: 0950882821.

Марія.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї – ВС
020639 видане 26.10.2010 р. на
ім’я Святослава Ярославовича
Копитчака, вважати недійсним.

Колектив неврологічного відділення Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття медсестрі Марії Василівні Маслиган та медсестрі
Катерині Іванівні Рибчич з приводу тяжкої втрати – смерті батька і
чоловіка.

ÑËÓÆÁÀ ÇÀ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÌ
Особи, які підписали кон-

тракт на військову службу,
стають військовослужбовця-
ми та користуються всіма
їхніми правами. Зокрема їм пе-
редбачено:

– гідне стабільне грошове забез-
печення, залежно від звання, зай-
маної військової посади і місця про-
ходження військової служби (від
7000 грн. до 10000 грн.) у разі участі
в АТО – додаткове грошове забез-
печення (від 2000 грн. до 6000 грн.);

– можливість забезпечення гур-
тожитком (у подальшому отриман-
ня службового (постійного) житла;

– можливість навчання у вищих
навчальних закладах Міністерства
оборони України;

– отримання підйомної допомоги,
в розмірі місячного грошового   за-
безпечення на військовослужбов-
ця, і 50 відсотків місячного грошо-
вого забезпечення на кожного чле-
на сім’ї військовослужбовця, який
переїжджає з ним на нове місце
військової служби;

– забезпечення військовослуж-
бовців за контрактом безкоштовни-
ми обідами у робочі дні (або, за ба-
жанням, грошовою компенсацією, у
розмірі вартості набору продуктів
на приготування обіду);

– безоплатна кваліфікована ме-
дична допомога у військово-медич-
них закладах охорони здоров’я;

– право на санаторно-курортне
лікування та відпочинок у санатор-
іях, будинках відпочинку, пансіона-
тах і на туристських базах Міністер-
ства оборони України (один раз на
рік);

– право на пенсійне забезпечен-
ня, незалежно від віку в разі, якщо
вони мають на день звільнення зі
служби вислугу 25 років і більше,
або за наявності трудового стажу
25 років і більше, з яких не менше
ніж 12 календарних років і 6 місяців
становить військова служба;

– регламентований робочий тиж-
день з двома вихідними днями (крім
занять з бойової готовності та чер-
гувань); участь у міжнародних ми-
ротворчих операціях за кордоном.

Бажаючим укласти контракт та
проходити військову службу у
Збройних Силах України зверта-
тися для співбесіди і подальшо-
го оформлення документів у
Турківський районний військо-
вий комісаріат за адресою: м.
Турка, вул С. Стрільців, 9, каб.12,
тел.: 0678334511, 0505444330.

Василь МАЗНИК,
т.в.о. військового комісара

Турківського РВК, майор.


