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СТО ТУШОНОК – ВІД
с.ДНІСТРИК ДУБОВИЙ
Із проханням допомогти добровольчому батальйону «ОУН», що героїчно боронить нашу
незалежність на Сході України, звернувся до Боберківського сільського голови Миколи Копанишина Турківський міський голова Геннадій Когут. Зібравши сесію сільської ради, Микола
Петрович попросив депутатів провести на своїх виборчих округах збір продуктів харчування,
теплого одягу, словом усього, що потрібно для фронту. За лічені дні жителі сіл Боберка та
Дністрик Дубовий зібрали дуже багато продуктів харчування. Стільки, що коли 25 січня оунівці
приїхали в село, не змогли завантажити все у великий бус.
Цікавим є той факт, що, окрім великої кількості зібраного, жителі с. Дністрик Дубовий передали на
фронт 100 літрових банок тушонок. Від себе особисто та від бійців батальйону Микола Петрович, який
дав на дорогу бійцям, аби купити пальне, ще тисячу гривень, щиро дякує всім небайдужим людям і
каже, що жителі Дністрика Дубового та Боберки готові в будь-який час подати руку допомоги фронту.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÎÆÅÆÀ Â ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÂÊ
У ніч з 29 на 30 січня двоє неповнолітніх напідпитку – 13-річний та 14-річний хлопці, один з яких – учень
Турківського НВК, шляхом зняття віконної шибки,
проникли в приміщення, облили клас займистою
рідиною і підпалили. Окрім того, вони пошкодили й
кабінет завуча навчально-виховного закладу. На
щастя, пожежу було вчасно виявлено й рятувальники локалізували її. А юних паліїв помістили у
дитяче відділення Турківської КЦРЛ, де медики їх виводили зі стану алкогольного сп’яніння. На запитання, для чого вони це зробили, хлопці пояснили,
що хотіли викрасти й спалити класний журнал.
По даному факту відкрито кримінальне провадження. Враховуючи те, що зловмисники є неповнолітніми, а
відтак неосудними, до адміністративної відповідальності
будуть притягнуті їхні батьки. До того ж, рідним доведеться викласти майже 100 тис. грн.. за нанесені збитки навчальному закладу.
Прикро, що вже вкотре ми наголошуємо, що майже
всі злочини скоюють – чи то дорослі, чи діти – у стані
алкогольного сп’яніння. Але ні правоохоронні органи,
ні влада на це жодним чином не реагують.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЩОБ ЗЕМЛІ
ПОВЕРНУТИ ГРОМАДАМ
Уже на найближчій сесії Турківської районної ради, яка, ймовірно, відбудеться у
березні, депутати мають намір прийняти
звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
з тим, щоб місцевим радам дали право розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Як відомо, донедавна ці функції
мала райдержадміністрація, а зараз обласне управління Держгеокадастру. В такій ситуації чиновники роздавали землю направо й наліво, як кажуть, кому заманеться, а
жителі того чи іншого села лише могли спостерігати за цим. У недалекому минулому
таке було довкола сіл В. Турів, Розлуч,
Матків, Мохнате.
Та й взагалі, добре було б, якби райдержадміністрація оприлюднила рішення, що
приймала протягом останніх 5 років з приводу виділення земельних ділянок. Тоді б
ми побачили , як обводили довкола пальця громади.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?»
гра визначила найкмітливіших
Цю пізнавальну інтелектуальну гру чи не найбільше люблять наші школярі. Вона завжди збирає багато учасників і вболівальників. Цього року цей захід на районному рівні відзначив
свій маленький ювілей – п’ять років. Це був відбірковий етап,
що мав визначити команду переможців, яка у подальшому представлятиме Турківщину на подібному обласному турнірі.
Організатором інтелектуальних змагань став районний
Будинок дитячої та юнацької творчості. Підібрала запитання
конкурсантам і була ведучою цього заходу керівник гуртка
«Англійська мова» БДЮТу Олена Кузьмин. Запросили на конкурс команди всіх опорних шкіл району (Верхненський НВК, Верхньовисоцький НВК, Вовченський НВК, Боринський НВК, Турківський НВК, Турківську ЗОШ І-ІІІ ст. №1), а також школу с.
Явора. На жаль, не приїхала на гру команда з Вовчого.
– Команда, яка складалася з
шести осіб, за одну хвилину, що
давали на роздуми, мала правильно відповісти на кожне із
12 запитань за рейтинговою
системою. Усього було три тури.
Запитання підібрали досить
цікаві. Наприклад, «У книзі
«1000 незабутніх імен України»
стаття, під назвою «Пророк»,
розповідає про Тараса Шевченка, стаття «Мандрівний філо-

соф» – Григорія Сковороду, а
кому присвячена стаття «Гетьманський скарб?» (Павлу Полуботку) чи «Кожен елемент геометричного орнаменту має своє
значення. Пряма лінія – означає рух, ламана або хвиляста –
зміни у житті, плетена –
відсутність свободи, коло – досконалість, а який елемент орнаменту символізує початок
всього сущого?» (Крапка). Усі

учасники старалися знайти на
них відповідь. І що мене найбільше вразило в них – це відчуття команди, зосередженість,
спокій і найголовніше – знання.
Наші діти начитані і розумні. Це
вони й доказували у ході змагань.
У результаті, журі у складі методистів відділу освіти Любові Сакаль та Наталії Усик, а також
нашого методиста Ірини Кузьмак, визначили переможців –
команду Боринського НВК, Явірської загальноосвітньої школи
і Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1.
Велике спасибі усім, хто відгукнувся і взяв участь у конкурсі, хто
готував школярів до змагань, а
також дирекції Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1, яка виділила приміщення для змагань, – каже
директор БДЮТу Софія Багай.
Отож, в обласному етапі інтелектуальних змагань «Що?Де?
Коли?» наш район буде представляти команда «ViP» Боринського НВК, у складі Ярослава Іжика, Таїсії Вовк, Анни
Обидєнової, Христини Шкітак,
Оксани Бовдрич і Богдани Гирович. Успіху вам, юні інтелектуали!
Ольга ТАРАСЕНКО.

Від щирого серця вітаємо із золотим ювілеєм люблячу, щиру і
турботливу дружину, маму, бабусю і сваху – Оксану Йосипівну Іванік
– із смт. Бориня. Від усієї душі бажаємо, щоб такі світлі ювілеї до Вас
приходили ще не раз і всі вони були увінчані міцним здоров’ям,
людською повагою і Божим благословенням.
Многая і благая Вам літ.
Життєву працю хай Господь благословить
І все почате з Богом щоб звершилось.
Щоб кожен крок у Вашому житті
Був сонячним, ласкавим та щасливим.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
З любов’ю і повагою – чоловік Микола, син
Микола, невістка Богдана, син Богдан, невістка Марія, син Юрій,
онучка Ліліана, свати.
Дорогого і люблячого чоловіка, батька, дідуся, брата, жителя с.
Ільник – Миколу Степановича Кушніра – із піввіковим ювілеєм –
50-річчям від дня народження, яке святкує сьогодні, щиросердечно вітають дружина Галина, дочка Мар’яна і дочка Таня з чоловіком
Миколою, онук Святослав, сестра Ірина з Мукачева, племінники
Віталій і Марина і вся велика родина. Ювілярові вони бажають
міцного-міцного здоров’я, життєвого оптимізму,
миру, добра, достатку, Божого благословення на
многії і благії літа.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Парафіяни с. Хащів сердечно вітають із ювілеєм – 60-річчям від
дня народження, яке відзначав 31 січня, настоятеля храму с. Хащів
– о. Миколу Калитчака.
Дякуємо Богу за дар Вашого життя, за Ваше служіння, за зерна
любові, милосердя, віри і надії, що засіваєте у
наших серцях. Зичимо Вам міцного здоров’я,
щедрих Божих благословінь та опіки Божої Матері. Многая літа.
Хай Мати Божа омофором
Огорне все навколо Вас.
І хай слова блаженні – Божі –
Із Ваших уст летять до нас.
А Вам від Бога – многих літ
У радості прожити.
Низький уклін прийміть від нас,
Бо всі ми – Ваші діти.

Дорогу подругу – Оксану Іванік – із смт. Бориня – із золотим ювілеєм, який вона святкуватиме 3 лютого, щиросердечно вітають друзі
– сім’ї Вовк та Савчак і бажають їй міцногоміцного здоров’я, світлої радості в житті, довголіття, Божого 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.
7 лютого в Турківській РДА відбудеться особистий прийом громадян головою райдержадміністрації та керівниками правоохоронних органів. Початок об 11.00 год.
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У середу, 1 лютого, відбулося засідання конкурсної комісії
Турківської районної ради щодо визначення переможця з оренди приміщення на третьому поверсі будинку Боринської комунальної міської лікарні, площею 20,1 м кв, для розміщення тут
аптечного пункту. Як повідомив редакцію голова конкурсної
комісії, заступник голови районної ради Василь Костишак, їм
на розгляд було подано 3 заявки. Зокрема від Товариства з
обмеженою відповідальністю фірма «Медфарм», що зареєстровано в с. Сокільники, вул. Стрийська, буд. 20 Пустомитівського району; Товариства з обмеженою відповідальністю
«Аптека «Зі», з місцем реєстрації – м. Львів, вул. Нечуя-Левицького, буд. 3; Товариства з обмеженою відповідальністю
«Ескулап-ЛТД», з місцем реєстрації – м. Дрогобич, вул. Театральна, буд. 1. Відповідно, перший претендент запропонував
розмір орендної плати за загальну площу в місяць – 1500 грн.,
другий – 2000 грн. і третій – 1000 грн.
Перед тим, як розпочати торги, було вирішено встановити
крок збільшення орендної плати в розмірі 100 гривень. А вже
згодом, після проведення самої
процедури торгів, що тривали
досить-таки довго, комісія зафіксувала найвищий розмір орендної плати, в сумі 7500 гривень,
від представника фірми «Ескулап-ЛТД» й рекомендувала
йому протягом місяця укласти
угоду на оренду приміщення. До
речі, якщо така угода буде укладена, то сума орендної плати

стане мало не рекордною на
Турківщині – 373, 13 грн. за 1 кв.
метр. А загалом за рік Боринська лікарня від цієї оренди може
отримувати 90 тис. грн.
Здавалося б, усе просто і
відносно мирно. Але це лише на
перший погляд. Насправді ж,
такій благородній справі –
відкриття аптечного пункту – передували непорозуміння, що
декілька разів переростали
навіть у конфлікти. На думку голови районної ради Володимира Лозюка, усе через те, що не
всім до вподоби можливість
виникнення у Борині конкурентного аптечного середовища. А,
як відомо, у такій ситуації ціни
на ліки можуть змінитися у порядку зменшення. Для людей,
особливо, хто часто хворіє, це
досить-таки непогано. Я за те,
щоб у Борині, окрім аптечного
пункту в лікарні, відкрити ще одну
аптеку, щоб була справді конкуренція. І районна рада вже в
цьому році розпочне цю процедуру. Втім, давайте, як кажуть,
усе по порядку.
Почалася історія відкриття
аптечного пункту в Боринській
лікарні рішенням ІV сесії VII скликання Турківської районної ради,
за №81 від 31 березня 2016 року,
яким було зобов’язано головного лікаря Ігоря Маркіна в місячний термін вишукати приміщення для аптечного пункту й оголосити конкурс на оренду. Така
необхідність, кажуть в районній

раді, була продиктована, враховуючи звернення громад Боринського куща та листа Боринської селищної ради щодо
відкриття аптечного пункту в Боринській лікарні. Цей процес
було доручено контролювати
постійній депутатській комісії з
питань охорони навколишнього
середовища, розвитку лісового
господарства, земельних відносин та питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад. Але проходив час, а справа з проведен-

ням конкурсу ніяк не зрушувалася. Очевидно, взявши це до уваги, у грудні 2016 року сесія приймає ще одне рішення – за №155,
в якому зокрема записано: «Керуючись ст.ст. 43 і 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 30 Закону
України «Про запобігання корупції», рішенням №77 V сесії
районної ради VІ скликання від
14.07. 2011 року «Про затвердження нормативних документів
щодо оренди майна спільної
власності територіальних громад
Турківського
району
Львівської області (зі змінами та
доповненнями)», рішенням
№81 ІV сесії VII скликання від
31.03. 2016 року « Про звернення Боринської селищної ради
щодо відкриття аптечного пункту в Боринській комунальній
міській лікарні», враховуючи
конфлікт інтересів головного
лікаря, Турківська районна рада
вирішила:
1. Усунути головного лікаря
Боринської КМЛ Маркіна І.І. від
проведення конкурсу на право
оренди приміщення на 3 поверсі
будинку Боринської КМЛ за адресою смт. Бориня, вул. Миколайчука, 90, у зв’язку з наявністю в нього конфлікту інтересів
при вирішенні даного питання.
2. Доручити голові Турківської
районної ради провести конкурс
на право оренди майна районної комунальної власності –
приміщення на 3 поверсі будин-

ку Боринської КМЛ за адресою
смт. Бориня, вул. Миколайчука,
90, загальною площею 20,14 м
кв., відповідно до чинного законодавства та Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у
спільній комунальній власності
територіальних громад Турківського району, з метою розміщення аптечного пункту». Контролювати дане рішення було доручено також вище згадуваній комісії.
Згодом у нашій газеті з’явилося оголошення, яким районна
рада запрошувала експертів для
оцінки майна, а 13 січня – й саме
оголошення щодо проведення
конкурсу на право оренди. А через два тижні – практично аналогічне оголошення – розмістила в нашій газеті й конкурсна комісія Боринської міської комунальної лікарні, мотивуючи тим,
що конкурс, згідно існуючого положення, має проводити балансоутримувач приміщення, яким
є Боринська КМЛ.
Для наших читачів це стало
дещо незрозумілим, чому на
одне й те саме приміщення двічі
оголошують конкурс. Відповідаючи на телефонні дзвінки, ми
достеменно не змогли їм пояснити, а тому, щоби читачі й самі
змогли розібратися в цій ситуації, друкуємо всі ці нюанси
заплутаної історії. Як уже було
сказано вище, районна рада
провела свій конкурс, а що тепер зробить конкурсна комісія
Боринської міської лікарні 14
лютого – побачимо. Важливо в
цій історії, щоб вигоду від
відкриття аптечного пункту
мали люди, які хочуть зручно й
за доступними цінами купляти
лікарські засоби.
На завершення, хочу розповісти одну історію. Минулого року
захворіла близька мені людина
й відтак ми змушені були їхати
до Турківської КЦРЛ. Після огляду лікаря, отримали великий
список медичних препаратів, які
треба було придбати в аптеці.
Уже в палаті одна з пацієнток
запитала мене, де я буду їх купляти. Я без вагань відповів : « А
де ближче». Втім, вона порадила таки не гарячкувати й за ліками поїхати до міста, мовляв, там
буде значно дешевше. Прислухавшись до поради, зробив такий собі експеримент. Зайшов в
аптеку на першому поверсі
лікарні, подав список і запитав,
скільки усе це буде коштувати.
Провізор за якийсь час назвала
цифру – 1730 гривень. Я перепросив її й сказав, що не вистачає грошей, зайду пізніше, а сам
поїхав, як рекомендувала мені
жінка в лікарні, до міста. В одній
з аптек за цей перелік ліків мені
назвали ціну на 170 гривень
меншу. Згодом, коли ліки привіз
до лікарні, подякував порадниці.
Ось така історія: очевидно, ті
аптеки, що в лікарні, завищуючи
ціни, розраховують на екстрену
потребу їх для хворого, рідні якого не мають коли зважувати усе
і купують за ту ціну, яку їм пропонують. А може є й інші причини…
Цікаво з цього приводу почути
думку наших читачів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогого і люблячого сина і онука, жителя с. В.Висоцьке – Мирона Валерійовича Рика – з днем народження, яке святкує сьогодні –
3 лютого, сердечно вітають мама Світлана, тато Валерій,
бабуся Люба і бажають дорогому імениннику міцного
здоров’я, щасливої долі, вірних і хороших друзів, сповнення усіх мрій і бажань, щедрих Господніх ласк.
Хай сонечко світить з ясного неба,
Бажаєм усього, чого лише треба,
Хай обминають Тебе тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат, коли вітає вся
родина – Тобі сьогодні 50!
Найкращу у світі, дорогу, щиру, турботливу дочку, люблячу, лагідну
сестричку, жительку смт. Бориня – Оксану Йосипівну Іванік – вітаємо зі святом.
Дорога наша ювілярко!
Прийми від нас щирі вітання і найкращі побажання: щоб Твоя
життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм – міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром та всіма земними благами. А Матінка Божа – Цариця Свята – дарує Тобі довгі і мирні літа. Божої Тобі
опіки у всіх життєвих справах.
Надворі лютий і зима гуляє
На білому гривастому коні.
А в серці Твоїм тепло розквітають,
Немов троянди, мрії весняні.
Тобі – золотих 50!
І на шляху Твоїм
Хай стелиться удачі дивоцвіт.
Нехай Господь дарує повну чашу
Добра і щастя Тобі на многая літ.
З великою повагою та любов’ю – мама Олександра, брати із своїми сім’ями – Роман, Ярослав, Степан, Йосип; сестрички зі своїми сім’ями – Надія, Ганна, Людмила, Марія. А також до
привітання приєднуються тітка Катерина та куми отець Микола та
їмость Ольга Різак.

Дорогу, люблячу і турботливу сестру – Марію Степанівну Курій – із
с. Либохора з 55-річчям сердечно вітають брат Іван з сім’єю, сестри
Ганна та Іванна з сім’ями і бажають їй міцного здоров’я,
родинного тепла, Божого благословення.
Бажаємо більше щасливих миттєвостей,
Міцного здоров’я на довгі роки.
Нехай залишають Тебе неприємності,
А удача знаходить до Тебе шляхи.
Твоє щире серце, ласкава усмішка,
Як добре, що поруч із нами Ти є,
Хай доля дарує сюрпризів ще більше,
Господь хай здоров’я і сил додає.

Від щирого серця вітаємо із 60-річним ювілеєм жителя с. Вовче –
Василя Дмитровича Сеніва – і бажаємо дорогому і люблячому чоловікові, зятю, батьку і дідусеві, аби Господь дарував йому міцне
здоров’я, радісні і світлі дні, благополуччя, удачу, Свою ласку і благословення на довгі і щасливі роки життя.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг.
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ.
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.
З любов’ю – дружина Анна, теща Анна, син Дмитро, невістка
Вікторія, онуки Яна і Віталіна.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно
вітає чуйну, добру колегу по роботі, вчителя початкових класів –
Марію Михайлівну Стефаник з ювілейним днем народження, яке вона відзначатиме 4 лютого, і бажає
шановній ювілярці доброго здоров’я, життєвого
оптимізму, родинного тепла, великого людського
щастя.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі, світлі многії літа.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

ÍÀÉÁ²ËÜØ² ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ
– ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Минулого тижня в Турківській РДА, під головуванням Олександра Лабецького, відбулось чергове засідання колегії райдержадміністрації.
Розглядаючи питання «Про
підсумки виконання місцевих
бюджетів району та податкових
надходжень за 2016 рік та завдання на 2017 рік» доповідачі –
начальник фінансового управління РДА Володимир Юсипович
та завідувач сектору доходів і
зборів податків юридичних осіб
Турківського відділення Самбірського ОДПІ Наталія Музика –
відмітили, що за 2016 рік до зведеного бюджету загального
фонду надійшло надходжень, в
сумі 66472,6 тис. грн., або 113,7%
від індикативних показників.
Найбільшу питому вагу надходжень до зведеного бюджету
складає податок з доходів фізичних осіб – 37738,3 тис. грн.
(56,8%). У порівнянні з відповідним періодом минулого року, до
бюджету поступило податкових
та неподаткових платежів
більше на 11606,3 тис. грн., що
складає 146,9 відсотка.
Заслухавши та обговоривши
доповідь начальника відділу
економічного розвитку і торгівлі
РДА Тетяни Курус «Про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2016
рік та завдання на 2017 рік »,
колегія зазначила, що особливу
увагу слід звернути на виконання прогнозних соціально-економічних показників 2017 року,
зокрема на стабілізацію роботи
підприємств, недопущення вивільнення працівників, забезпечення
прибутковості
підприємств, проведення заходів з енергозбереження в
бюджетних установах. Важливим аспектом є недопущення
заборгованості з виплати заробітної плати та виплати заробітної плати не нижче встановленого мінімуму – 3200 грн.

З інформацією про роботу управління Державної казначейської служби України у Турківському районі Львівської області виступив начальник управління Михайло Хорт. Колегія райдержадміністрації зазначила,
що управлінням здійснюється
належне казначейське обслуговування 107 розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів,
забезпечено 100-відсоткову оплату всіх видатків як по захищених, так і по незахищених видатках.
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік
та про стан виконання завдань,
визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації за 2016 рік членів колегії проінформувала начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації Ірена Барабаш. Протягом 2016 року до
райдержадміністрації загалом
надійшло 1064 звернення громадян. З них: 483 - з телефонної
«Урядової гарячої лінії», 153 – з
«Гарячої лінії ЛОДА» (за номером телефону 112), 11 - з
Львівської обласної державної
адміністрації, 7 - від народних
депутатів України, 3 - від депутатів районної ради, 253 звернення - від мешканців району, 58
звернень, отриманих на особистих прийомах громадян, та 94
звернення - на виїзних прийомах керівництва райдержадміністрації. Відповідно до звернень громадян, розпорядженнями голови райдержадміністрації за 2016 рік надано допомоги на відшкодування витрат на
проведення поховання 88 меш-

канцям району, які не застраховані в системі соціального страхування, на загальну суму
312 073,00 гривні, та одноразову адресну допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових проблем 11 громадянам, на суму 22 500,00 гривень.
Протягом 2016 року в
Турківській райдержадміністрації прийнято 5533 документи.
З них: 1064 – звернення громадян, 1344 – клопотання з установ та організацій району, 3125
документів отримано з вищих
органів влади. Для ефективної
реалізації в районі завдань, визначених в розпорядженнях та
дорученнях, протоколах голови
облдержадміністрації, райдержадміністрацією
протягом
звітного періоду підготовлено
5239 документів, з них: 3388 –
кількість виконаних документів
(згідно журналів реєстрації),
прийнято 266 розпоряджень та
86 доручень голови районної
державної адміністрації.
У різному було заслухано
інформації: т.в.о військового комісара Василя Мазника про
військову службу за контрактом,
начальника Турківського районного сектору ГУ ДСНС України у
Львівській області Світлани
Мірошкіної про стан пожежної
безпеки, заступника начальника управління соціального захисту населення РДА Богдана Бегея про зростання мінімальної
заробітної плати з 1 січня 2017
року та голови міжнародної громадської організації «Світовий
Конгрес Бойків», заслуженого
працівника культури України
Петра Косачевича щодо підготовки до проведення Шостих
Всесвітніх Бойківських фестин.
З розглянутих питань прийняті
рішення колегії та на їх виконання будуть прийняті доручення
голови райдержадміністрації.
Богдан МОСКАЛЬ.

9-МІСЯЧНА ДИТИНА
ОБПЕКЛАСЯ ОКРОПОМ
Нещодавно 9-місячний хлопчик із с. Завадівка ненароком потягнув на себе чайник з окропом
і обпікся. У нього до 15 процентів опіків шкіри. Хворий поступив в реанімаційне відділення Турківської КЦРЛ, звідки його терміново автомобілем медицини катастроф доправили в опіковий
центр до Львова на подальше лікування.
– Й справді, більшість опіків трапляється у побуті. Опік – найболючіша травма для людини, від якої
можна отримати больовий шок. Кожен з нас повинен знати, що робити при опіку окропом, особливо це
стосується сімей, де є маленькі діти, – наголошує завідувач хірургічного відділення Турківської КЦРЛ
Микола Галишин. – Щоб цього не сталося, батькам потрібно бути дуже обережними і тримати усе
гаряче і кип’ячене в недоступному для дитини місці. А якщо вже дитина обпеклася, перше потрібно
звільнити від одягу пошкоджену ділянку. Далі місце опіку промивати холодною водою (температура –
не нижче 15 град. С) 10-15 хв. І ця перша допомога при травмах такого роду повинна бути надана
кваліфіковано, а головне – блискавично. І ні в якому разі не займатися самолікуванням, а терміново
викликати карету швидкої допомоги.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÐÎÇÃËßÄÀËÈ ÏÎÒÎ×Í² ÏÈÒÀÍÍß
У понеділок пройшла 24 сесія сьомого скликання Турківської міської ради. На порядок денний
було винесено більше 20 питань земельного характеру, більшість з яких стосувалися надання заявникам дозволів на виготовлення проекту землеустрою та виготовлення технічної
документації для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Пізніше
сесією було затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Турка, що підлягають передачі в оренду на умовах конкурсу у 2017 році. Під оренду підпадають
наразі два об’єкти – це приміщення районної статистики і одна кімната, що знаходиться у
приміщенні районного Пенсійного фонду.
Завідувач відділу бухгалтерського обліку Турківської міської ради Галина Мельник проінформувала
присутніх про виконання бюджету міської ради по доходах і видатках за 2016 рік. Доходи виконано на
129,4%, в сумі 582037, 29 грн. Виконання видатків становить 99,95%, в сумі 10746159, 41 грн. Також
сесія міської ради надала дозвіл на відкриття та реєстрацію Турківської філії Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна», який буде знаходитися по вул. Д. Галицького, 2 в м. Турка
(приміщення автошколи).
Ольга ТАРАСЕНКО.

Колектив управління соціального захисту населення щиро вітає з
днем народження начальника управління – Миколу Феодосійовича Гута – і бажає йому здоров’я, реалізації ідей і задуманих планів, посмішок
фортуни, миру, сімейного благополуччя і щастя.
Хай постійний успіх, радість і достаток,
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ.

Працівники служби екстреної медицини пункту Бориня щиросердечно вітають з ювілейним днем народження диспетчера – Оксану Йосипівну Іванік – і бажають їй міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, невичерпної життєвої енергії, поваги від людей, любові від рідних, опіки від Всевишнього на многії і благії літа.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне.

Подружжя – Петра Йосиповича і Ганну Михайлівну Осташів з м.
Турка – із днями народження, які святкуватимуть 4 і 5 лютого, щиросердечно вітають Богдан Михайлик і Ярослав Дем’яновський. Шановним іменинникам вони бажають
міцного здоров’я, щасливого довголіття, миру, всіляких гараздів, родинного тепла. Нехай всемогутній Господь посилає Вам своє благословення.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.

Колектив Завадівського НВК щиросердечно вітає із ювілейним
днем народження вчителя початкових класів – Ольгу Михайлівну
Павлик – і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, усіх земних
гараздів, творчої наснаги, поваги від людей, рясних
Божих благословінь.
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

Працівники Верхньовисоцького відділення поштового зв’язку
щиросердечно вітають колегу по роботі – Миколу Романовича Шепіду – із золотим ювілеєм! Шановному ювілярові вони бажають
міцного-міцного здоров’я, щастя, миру, сонячних і світлих днів у житті,
родинного тепла, 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.
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.

Дорогого похресника, жителя с. В.Висоцьке – Василя Федоровича Дзерина – із 20-річчям від дня народження сердечно вітає хресна мама Галина і бажає йому міцного здоров’я, любові, вірних і
надійних друзів, сповнення мрій, щасливої долі та Господнього благословення на многії літа.
Здоров’я, щастя зичу не на рік –
На все життя бажаю його щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік,
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Хай Тебе щастя як дощ омиває,
Хай Тебе радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.
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Від людського життя залишається на землі тільки щось
добре і прекрасне. У Турківській школі-інтернаті це прекрасне
і корисне йде поряд з виховним процесом, основою якого є діти,
а особливо ті, які прийшли сюди, не знаючи батьківського
тепла, із сімей із важким матеріальним становищем, з багатодітних родин. Школа-інтернат стає для них другою домівкою, а вчителі та вихователі повинні замінити їм тата і маму,
бабусю чи дідуся. Час покаже, чи за інтернатами – майбутнє, адже нині точиться багато розмов про їх реформування. Ті, хто працює нині в таких закладах, без сумніву, вважають, що краще дитині навчатися в школі-інтернаті, аніж
жити в холодній, розваленій хаті чи вислуховувати безглузді
розмови п’яних батьків. Тут і нормальне кількаразове харчування, тепло та чисто, є можливість для навчання і відпочинку. Про це й розповідає заступник директора Турківської школи-інтернату, досвідчений педагог, історик за фахом – Марія
Михайлишин, яка 12 років зі всього свого великого вчительського стажу віддала вихованню інтернатівським дітям.
– Так, я сьогодні на заслуженому відпочинку, але ще працюю, і з висоти прожитих літ
знаю, що таке хороший та мудрий вчитель, який, як і досвідчений лікар, ще необхідний молодшому поколінню, ще потрібен людям, Звичайно, є вчителі, яким, за станом здоров’я,
треба було би вже вступитися з
педагогічної стезі, але є й такі,
яким честь і хвала, що ще працюють, бо на такому вчителеві
тримається кістяк отої мудрої і
вічної школи, з якого беруть приклад інші. І якщо немає відповідного закону, то подальшу роботу кожного пенсіонера, я вважаю, мала би визначити відповідна кваліфікаційно-атестаційна комісія, – розпочала розмову Марія Михайлівна. – Адже в
той час більшість із нас вивчилися обраному ремеслу без протекції і гаманця, за знання, усе
по життю йшло, як Бог помагав.
Ми дорожили своєю працею, бо
то був наш хліб. Працювали
щиро, і у віддалені села на роботу доїжджали, і дітей малих
ростили. Але сьогодні чомусь
саме ті вчителі заробили від
держави дуже малі пенсії –
1600-1700 гривень. Я любила
свою роботу, я її й зараз люблю,
хоча розумію, що треба буде піти
за деякий час, а може й незабаром. Але то дуже неправильна
позиція, коли педагог, який
віддав вихованню і навчанню не
одного покоління дітей 40 років
свого життя, замість того, аби
відпочити, присвятити себе онукам, має виживати на старості
літ, бідкатися, звідки взяти кошти на комунальні послуги чи на
ліки. Держава зобов’язана подбати про нормальне життя пенсіонерів. Але це моя позиція. І

вона, очевидно, не збігається із
загальною тенденцією, що склалася у суспільстві.
– Маріє Михайлівно, напевно, школа-інтернат стала
для Вас Вашим другим домом?
– Це своєрідний заклад – із
притаманною йому домашньою
атмосферою, простотою у стосунках між вихованцями і вихователями, своєрідним контингентом учнів. Тут треба бути добрим психологом – іноді уважним і чуйним, іноді – твердим і
наполегливим. На даний час у
Турківській школі-інтернаті навчається 159 дітей, серед яких
четверо сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Основа
усіх – соціально незахищені діти
та діти з неповних сімей чи діти,
батьки яких безробітні та яких
виховують матері-одиночки, або
ж у кого батьки-інваліди чи школа далеко, як – от у Малій Волосянці. 46 дітей – «прихідні», ті,
що приходять з міста, вчаться
тут, роблять уроки, а ночувати
йдуть додому. Як мовиться, контингент –строкатий. Умови для
навчання у нас створені. У
школі – тепло, є спальні, є де
помитися, їдальня – на 200
місць. І діти до нас прибувають.
Протягом першого семестру
прийшло навчатися у Турківську
школу-інтернат 9 дітей. Діти –
різні і не завжди доглянуті батьками, тому стараємося, як можемо, тим дітям допомогти,
підтримати їх. Можливо у навчанні вони аж таких великих
успіхів не досягають, але до мистецтва, спорту, трудового навчання беруться залюбки. Не
забувають про дітей інтернату й
меценати. Школою уже багато
літ піклується наш земляк, дуже
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На сайті Державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua) почав діяти новий сервіс – «Електронна черга реєстрації безробітних». Користувачі сайту можуть дистанційно, через рубрику «Електронні послуги», записатися на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості, обравши мету, дату та
годину візиту. У такий спосіб особа може зарезервувати час
на прийом до фахівця з метою працевлаштування або отримання консультації з тимчасової зайнятості, вибору фаху,
професійного навчання чи з юридичних питань.
До слова, це вже не перша послуга, якою можна скористатися в
режимі онлайн. Приміром, на каналі Львівського ОЦЗ у мережі
YouTube і на веб-сторінці ЛОЦЗ (www.dcz.gov.ua/lviv) для працедавців
сформований і постійно оновлюється каталог відеорезюме безробітних, у якому налічується майже 470 самопрезентацій тимчасово
не працюючих жителів області. Також діє база відеовакансій, завдяки якій пошуковці роботи мають змогу обрати різні варіанти

добра і безкорислива людина –
Сергій Кіра. Напередодні дня
Святого Миколая Сергій Іванович, крім солодощів, привіз вихованцям інтернату кофтинки,
платтячка,
сарафанчики,
спіднички… А до того подарував нам плазмовий телевізор,
плеєр, чудову ікону Святителя
Миколая. Співпрацює зі школою-інтернатом й Львівська комерційна академія, яка також
завжди готує для наших вихованців щедрі і багаті подарунки.
Діти, батьки та дирекція школиінтернату щиро вдячні своїм меценатам за ті добрі діла, які вони
роблять для них.
Загальна кількість усіх працівників школи-інтернату – 79 осіб,
з них 40-педагогічних. Це, як
мовиться, «наші», постійні, а є й
такі, що приїжджають на роботу
з інших шкіл району (Шум’яча,
Прислопа, Н. Яблуньки), тому
що в себе не мають необхідного педагогічного навантаження.
До речі, не всі й наші вчителі
(окрім класоводів, кількох вчителів старших класів та деяких
вихователів) мають повне педагогічне навантаження. Вчителіпенсіонери працюють на 0,5%
окладу, а то й менше. Багато
пенсіонерів уже пішло з роботи, а багато ще чекають змін,
зокрема в пенсійній реформі.
– А як з виховним процесом
у школі?
– Дуже багато виховних заходів проводимо в школі і всіх їх
не перерахуєш, але на деяких я
би хотіла зупинитися. Наприклад, дуже цікаво пройшов виховний захід про такі людські
риси як такт, ввічливість, людяність, який провела вчитель
Галина Шевців. Марія Ковташ,
молодий та дуже старанний
вчитель, на початку нового навчального року організувала
гарне свято з першокласниками
– «Завітала осінь», цікавий
пізнавальний урок «Природа –
це казка, яку потрібно читати
серцем» провела Галина Дідун.
Свята, присвячені дню народження Івана Франка, пройшли
під керівництвом бібліотекаря
Анжели Ільницької та педагога
Наталії Новроцької.
Кожного тижня проводимо загальношкільну лінійку, де накреслюємо плани на подальші
дні і підбиваємо підсумки за
минулий тиждень. У спорті наші
діти зайняли перше місце з на-

3 ëþòîãî 2017 ðîêó
стільного тенісу в іграх серед
школярів. Особисто я була дуже
втішена і з хвилюванням сприйняла, коли до нас на зустріч завітали воїни АТО Євген Стерлянніков і Микола Коноваленко.
Вони розповідали так щиро,
мудро і від душі про своє перебування в зоні проведення антитерористичної операції, що
діти, заслухавшись, й не помітили, що пройшла година часу і
вже давно продзвенів дзвінок
на перерву. Я кажу їм: «Діти, ви,
напевно, голодні ? (бо зустріч
була якраз перед обідом)». «Ні,
ми хочемо слухати». – відповіли
вони дружно. Це мене здивувало. Школярі довго не розходилися, дивилися фотографії, які їм
показували гості на своїх мобільних телефонах. Це було дуже
живе, таке непідготовлене, щире
спілкування з дітьми. Я побачила, що наші діти не байдужі до
долі рідної землі, її захисників,
все ж таки є в них патріотична
жилка. Тим більше, що в нашій
школі навчався легенда батальйону «Миротворець» – Олег
Галац (Олександр Ільницький
(«Барні»), який загинув як Герой,
захищаючи мирних жителів поблизу Зайцевого на Донеччині.
Олегові на фасаді школи відкрито меморіальну дошку. В знак
пам’яті про Героя учні завжди
запалюють тут свічечки і ставлять квіти. На героїчному прикладі «Барні» вчаться любити
рідну землю так, як любив її він.
Діти знають і співають Державний гімн, цікавляться історією
України, козацтвом. А зараз усі
активно
готуються до Дня
пам’яті Небесної Сотні.
Часто заходять до нас наші
випускники, та й ті, хто працював у школі, не забувають про
інтернат. Це дуже приємно. Тісні
контакти у наших вихователів і
класних керівників з батьками
учнів. Є серед них такі, з якими
можна поговорити, порадитися;
як мовиться, бідні, але гідні. А є
батьки, зустрівшись з якими стає
шкода дітей. Та все ж діточки
горнуться і до таких родичів, хочуть їх, якими би вони не були –
сім’я є сім’я. Зараз багато розмов про створення будинків
сімейного типу. Можливо, це й
добре, але чи насправді усі ті,
хто будуть опікуватися дітьми у
таких будинках, матимуть у своєму серці стільки тепла і добра,
щоб дійсно замінити їм батьків,
стверджувати не беруся. Замінити соціально незахищеним дітям
найближчих їм людей й наш
обов’язок – колективу Турківської школи-інтернату. Тому стараємося працювати у цьому
напрямку і виконувати це надскладне завдання.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

працевлаштування й детально ознайомитися з напрямами діяльності та специфікою виробництва майже 50 фірм і компаній. Окрім
того, з метою оперативного укомплектування вакансій, посадовці
центрів зайнятості організовують онлайн співбесіди для тих, хто
шукає місце праці та його пропонує.
Запроваджені новації – це лише частина стратегії модернізації
служби зайнятості. Уже в першому кварталі цього року запрацює
новий сайт Державної служби зайнятості, до розробки концепції
якого долучилися кращі міжнародні експерти, у тому числі представники МОП і ООН. Він буде найбільшим майданчиком для пошуку претендентів на роботу в Україні, адже дозволить створювати
інтерактивні профілі користувачів та особисті веб-кабінети. Водночас триває робота щодо створення Всеукраїнського кадрового резерву служби зайнятості, тобто нової онлайн технології швидкого
пошуку і добору кадрів на запити працедавців. Інновація сприятиме
працевлаштуванню та побудові професійної кар’єри не лише студентській молоді, випускникам навчальних закладів, а й іншим категоріям населення, а також передбачатиме профорієнтацію, професійну діагностику в режимі онлайн і дистанційне навчання потенційних працівників відповідно до потреб ринку праці.
Ольга БЕСЕДІН,
начальник відділу надання соціальних послуг Турківського
РЦЗ.

2 лютого відсвяткувала свій
90-річний ювілей – Ганна Пилипівна Сакаль. Дорогеньку і
л ю бл я ч у,
чуйну і турб о т л и в у,
найкращу у
світі матусю, бабусю
і прабабусю із таким
чудовим і
вагомим життєвим святом сердечно вітають дочка Ольга, сини
Михайло, Володимир; невістки –
Стефа, Іванка; онуки – Коля з
дружиною Оксаною, Альона з
чоловіком Олегом, Руслана з
чоловіком Романом, Володя з
дружиною Христиною, Анжела з
чоловіком Дімою; правнуки –
Олег, Коля, Роман, Ляна, Роман,
Софія, Наталія, Божена і бажають їй доброго здоров’я, сил,
родинного затишку, добра, душевного тепла, Божої опіки на
щасливі роки життя.
Низький уклін Вам, рідна, до
самої землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за
дітей болить,
За душу, щиру й добру, що
всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку
на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча мамо.

30 січня виповнилося 60 років
Василю Дмитровичу Сеніву із с.
Вовче. З цим ювілейним днем народження його щир о с ерд ечно
вітають дружина Ганна,
теща Ганна,
син Дмитро з
др ужиною
Вікторією, дочка
Мирослава з чоловіком Ярославом та люблячі дідусеві онуки
Яна, Оля, Віталіна і Ангеліна та
бажають дорогій їм людині
міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, Божого
благословення.
Сьогодні рівно 60 у Вашому
житті минає,
А скільки їх ще на шляху,
про це ніхто не знає.
Тож зичимо в здоров’ї вік
довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли
запросити.
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися.
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються до ніг, як вишні
цвіт,
Хай малює доля з буднів
свято,
А Господь дарує ще багато
літ!
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ÐÎÇÊËÀÄ ÐÓÕÓ ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑ²Â
Ì²ÆÌ²ÑÜÊÎÃÎ ÑÏÎËÓ×ÅÍÍß
з населених пунктів району

зі Львова
Назва рейсу
Львів-Бітля-Карпатське
Львів-Боберка
Львів-Верхнє Висоцьке
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Лопушанка
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Риків
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Дністрик Дубовий
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Ільник
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Верхнє
Львів-Хащів
Львів-Лопушанка
Львів-Ільник
Львів-Риків
Львів-Бітля-Карпатське
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Верхнє Висоцьке
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Боберка
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Верхнє
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Хащів
(рейс лише до м.Турка)
Львів-Дністрик Дубовий
Львів-Лопушанка
Львів-Риків
Львів-Боберка
Львів-Верхнє Висоцьке
Львів-Дністрик Дубовий
Львів-Ільник
Львів-Бітля-Карпатське
Львів-Верхнє
Львів-Хащів

Час
відправлення
з початкової
зупинки
05.05
05.35

Час прибуття
в м.Турка

Час
відправлення
з м.Турка

07.55
8.25

10.00
8.30

Час
прибуття на
кінцеву
зупинку
11.25
9.45

06.20

09.10

-

-

06.45

09.35

-

-

07.05

09.55

-

-

07.30

10.20

-

-

08.10

11.00

-

-

08.45
09.20
10.35
11.00
11.15

11.35
12.10
13.25
13.50
14.05

11.40
12.15
13.30
14.20

12.45
13.00
14.30
15.25

11.50

14.40

-

-

12.10

15.00

-

-

12.20

15.10

-

-

12.35

15.25

-

-

12.50

15.00

-

-

13.10
15.25
15.45
16.15
16.45
17.00
17.10
17.40
17.55
19.25

16.00
18.15
18.35
18.55
19.35
19.50
20.00
20.30
20.45
22.15

16.25
18.20
18.50
19.10
19.40
20.00
20.15
20.35
20.55
22.20

17.15
19.30
19.50
20.30
20.40
20.50
20.45
21.50
21.55
23.00

Меридіани
творчості – широкі
Про це засвідчує велике коло питань, які кожний раз розглядають на конференціях Всеукраїнського об’єднання «Письменники Бойківщини». Друковане слово має мати чіткий ідейний
національно-патріотичний напрямок, а особливо тепер, коли
знахабнілий північний сусід посягнув на суверенітет України.
Особливо широко обговорювали це питання на ХХVІ конференції письменників. На цьому
наголошували голова ВОПБ Любов Рудавська-Вовк, секретар
Микола Сенейко, члени – Йосип
Фиштик, Ольга Яворська, Йосиф
Сушинський, Омелян Леськів.
Однозначними були письменники в питанні збору літератури
для бійців антитерористичної
операції. Відрадно, що у цьому
році заплановано видати шостий том «Антології Бойківського
краю». Тематика видання буде
відображати складний історичний процес будівництва української держави та героїчний
шлях її оборонців.
Предметно і цілеспрямовано
працює творчий гурт над своїм
організаційним зміцненням,
вміло готуючи собі належну
зміну. З цією метою Всеукраїнське об’єднання «Письменники
Бойківщини» заснувало літературно-юнацький конкурс ім.
І.Франка.
Великої популярності набув
літературно-мистецький фестиваль «За голосом трембіти»,

який періодично проводять поети і прозаїки. 28 травня ц.р. у

Львові, в концертному залі Української асоціації письменників, відбудеться третій такий
фестиваль.
На конференції письменників
йшла ґрунтовна розмова про
проведення чергового фольклорно-етнографічного конкурсу
«Бойківський світ ім. о. Михайла
Зубрицького», який відбудеться
в серпні 2017-го.
Плідну співпрацю має творчий

Назва рейсу
Карпатське-Бітля-Львів
Ільник-Львів
Боберка-Львів
Лопушанка-Львів
Верхнє Висоцьке-Львів
Риків-Львів
Дністрик Дубовий-Львів
Хащів-Львів
Верхнє-Львів
Лопушанка-Львів
(відправлення з м.Турка)
Риків-Львів
(відправлення з м.Турка)
Боберка-Львів
Ільник-Львів
(відправлення з м.Турка)
Верхнє Висоцьке-Львів
(відправлення з м.Турка)
Дністрик Дубовий-Львів
(відправлення з м.Турка)
Карпатське-Бітля-Львів
Верхнє-Львів
Хащів-Львів
Лопушанка-Львів
Хащів-Львів
(відправлення з м.Турка)
Ільник-Львів
(відправлення з м.Турка)
Карпатське-Бітля-Львів
(відправлення з м.Турка)
Риків-Львів
Верхнє-Львів
(відправлення з м.Турка)
Боберка-Львів
(відправлення з м.Турка)
Верхнє Висоцьке-Львів
(відправлення з м.Турка)
Дністрик Дубовий-Львів

гурт Карпат із всеукраїнським
журналом «Дзвіночок», головний редактор якого – Олександра Пилип’юк – член ВОПБ, а
Йосип Фиштик є членом редакційної ради журналу. Цього року
«Дзвіночку» буде 25! До цієї дати
редколегія з задоволенням помістить на його сторінках дописи в різних жанрах хлопчиків і
дівчаток з Карпат.
Популярність літоб’єднання
вельми велика. За честь мають
відомі майстри друкованого слова бути в його рядах. Ось і цього
разу у талановитий творчий гурт
було прийнято поетів Наталію
Калиновську зі Львова і Ростислава Михайловського з ІваноФранківська. Рекомендовано на
вступ у ВОПБ переможця літературно-юнацького конкурсу ім.
І.Франка, учня 10 класу з с.
Підбуж Дрогобицького району
Романа Бабія.
У літоб’єднанні глибоко шанують пам’ять про тих, які назавжди зійшли з творчої ниви, але
залишили багатий набуток для
нащадків у формі своїх мудрих
книг. Це Марія Ващишин, Ярослав Сачко, Ярослава Сторонська, Лілія Цінкевич, Софія Малильо, Емілія Турковська. Віриться, що з часом наші творчі колеги, які відійшли від нас, увійдуть
у велику пам’ятну Меморіальну
книгу як гідні нащадки Світоча
науки з Нагуєвич – Івана Яковича Франка.
Йосип СОЗАНСЬКИЙ,
член
Всеукраїнського
об’єднання «Письменники Бойківщини».

Продається квартира – 2 кімнати, по вул. Січових Стрільців, 33 в м. Турка. Тел.: 0503708842.

Час
відправлення
з початкової
зупинки
04.00
05.30
04.40
05.30
05.40
06.00
06.40
06.40
07.15

Прибуття в
м.Турка

Відправлення
з м.Турка

05.25
05.55
06.00
06.35
06.40
07.15
07.30
07.40
08.20

05.40
06.00
06.20
06.40
07.00
07.35
07.45
08.00
08.40

Час
прибуття на
кінцеву
зупинку
08.30
09.00
09.30
09.40
09.55
10.30
10.45
11.00
11.40

-

-

11.00

14.00

-

-

11.30

14.30

10.10

11.30

12.00

15.05

-

-

12.30

15.30

-

-

13.00

16.00

-

-

13.10

16.15

11.40
13.00
13.55
14.45

13.05
14.05
14.50
15.45

13.20
14.10
15.10
15.50

16.25
17.10
18.10
18.55

-

-

16.10

19.20

-

-

16.30

19.40

-

-

16.55

19.50

16.00

17.05

17.20

20.25

-

-

17.45

20.45

-

-

18.05

21.05

-

-

18.35

21.40

17.50

18.40

18.55

21.45

Дорогу, люблячу, добру, дбайливу матусю, бабусю – Євгенію Михайлівну Борусовську – із с. Ільник, якій 1 лютого виповнилося 65
років, від щирого серця вітають син Руслан, дочка Світлана, невістка Віра, зять Ігор та онуки Христина, Василина, Єлизавета і Юлія
та бажають, аби Господь дарував їй міцне здоров’я, радість і безхмарні дні, велике людське щастя, добро, мир,
свою ласку на многії літа.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ сердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу медсестру ФАПу с. Закичера – Розалію Несторівну Комарницьку – і бажають їй міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла, Господньої ласки на многії літа.
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
3 лютого святкує свій ювілей щира, порядна людина, добра сусідка, жителька смт. Бориня – Оксана Йосипівна Іванік. Із цим прекрасним життєвим святом її щиро вітають сусіди Надія та Ігор Сеньківи, Юрій та Галина Сеньківи, Марія та Ігор Комарницькі – з сім’ями і бажають дорогій ювілярці неба безхмарного, настрою гарного,
щастя без ліку і довгого віку.
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з небес осяває
Промінням сонця золотим,
А Мати Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.
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Анастасія Дєєва:

«ÁÓÄÓÒÜ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍ² ÍÎÂ² ÒÅÐÌ²ÍÈ Ä²¯
ÂÎÄ²ÉÑÜÊÈÕ ÏÎÑÂ²Ä×ÅÍÜ: Â²Ä 5 – ÄÎ 15 ÐÎÊ²Â»
Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви, якими планують вкоротити дію
водійських посвідчень та запровадити строгіші правила при перевезенні небезпечних вантажів:
«Верховна Рада зробила ще один крок назустріч європейській інтеграції – у першому читанні був
прийнятий законопроект №0124…
Невід’ємною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є гармонізація національного законодавства та приведення внутрішніх правових норм у відповідність до європейських. Зокрема це стосується і норм, що регулюють дорожній рух…
Перша з них – директива 2008/68/ЄС – стосується забезпечення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів. Якщо коротко, згідно з цією директивою, будуть встановлені нові стандарти періодичності проходження технічного контролю транспорту, що перевозить небезпечні вантажі; стандарти
щодо підготовки та екзаменації водіїв та відповідальних за перевезення осіб, а також запроваджено
вдосконалену систему звітності. Всі ці новації покликані реалізувати головну мету Директиви – гарантувати безпеку дорожнього руху та міжнародних перевезень.
Друга – директива 2006/126/ЄС про посвідчення водія – має на меті унормування віку для допуску
до керування певними категоріями транспортних засобів, гармонізацію категорій і підкатегорій транспортних засобів, запровадження мікрочіпу як складової частини посвідчення водія та нові строки дії
посвідчень.
Чого ж очікувати від цих нововведень? Звісно ж, більшої безпеки та свободи дорожнього руху. Унормування віку отримання прав розширить доступ до керування окремими категоріями транспорту, мікрочіпи забезпечать захист від підробок, а перегляд строків дійсності сприятиме більшій безпеці дорожнього руху.
Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з
дати його отримання. За вимогами Директиви, нормами мають бути встановлені нові строки: від 5 –
до 15 років, в залежності від категорії транспорту, метою періодичної перевірки відповідності здоров’я
водіїв, встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть
переглянуті…», – йдеться у повідомленні Анастасії Дєєвої у Facebook.

Çàâåðøåííÿ â³éíè âçàºìîïîâ’ÿçàíå ç
ïèòàííÿì ïåðåçàâàíòàæåííÿ âëàäè, Òèìîøåíêî
Розпорядженням голови Турківської районної ради створено комісію, яка передасть комплекс будівель та споруд, розташованих в м. Турка, по вул. Круг
Городище, 22а (очисні споруди)
Турківській міській раді. А мерія,
уже з настанням весни, планує
розпочати реконструкцію каналізаційних мереж міста. До 10
лютого 2017 року комісія, очолювана заступником голови
районної ради Василем Костишаком, має провести процедуру передачі.
*
*
*
Представники інституту Національної пам’яті Польщі заявили, що колишній очільник «Солідарності» Лех Валенса
співпрацював з комуністичною
владою. Графологічна експертиза показала, що почерки на документах, підписаних коллаборантом під кодовим іменем «Болек», та в інших документах,
збігаються. Про це повідомило
Радіо «Pоlаnd».
*
*
*
Військові радянських збройних сил, які під час Другої світової війни з 22 червня 1941 року
по 8 травня 1945 року перебували у німецькій неволі як
військовополонені, можуть отримати одноразову виплату від
німецького уряду, в розмірі 2500
євро. Це компенсація за завдану кривду полоненим. Наразі
важко сказати, чи є такі особи
на Турківщині.
*
*
*
На жаль, уже впродовж багатьох років Турківщина не може
похвалитися широким вибором
та кількістю вакансій для безробітних. Причина цього –
відсутність виробництва. А якщо
вже є вакансія, то це переважно в бюджетній сфері. Іноді потребують робочої сили і приватні підприємці. Як повідомила редакцію директор Турківського РЦЗ Мирослава Павлик, на
даний час безробітним пропонують 25 актуальних вакансій та
10 – перспективних.

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час веб-конференції повідомила, що влада прикривається війною, щоб далі грабувати Україну.
«Можна брати гроші з бюджету, можна
продавати армії різний непотріб утридорого, можна займатися контрабандою з окупованими територіями, можна Нацбанк поставити на службу заробітчанству одного приватного банку. Такій владі війна потрібна іноді
більше, ніж зовнішнім окупантам», – наголосила Ю. Тимошенко.
Очільниця ВО «Батьківщини» пропонує
паралельно з Мінськими домовленостями
негайно сісти за стіл переговорів з країнамиучасниками Будапештського меморандуму.
«Треба нагадати всім, хто був гарантом територіальної цілісності України, що гарантії на
світовому рівні необхідно виконувати», - зазначає Ю. Тимошенко.
«Нам потрібно постачати в армію новітню зброю, а не збувати туди
старі парашути, старі гелікоптери та іншу техніку. Усі знають, що сьогодні, коли бракує засобів для боротьби на фронті, уряд продовжує
продавати нові зразки зброї за кордон й отримувати від цього «тіньові»
відкати. Треба підняти наш військовопромисловий комплекс і дати
сучасну зброю фронту. Також треба негайно провести переговори з
усіма країнами, які готові нам постачати зброю, адже досі таких перемовин ніхто не вів», - пропонує Ю. Тимошенко.
За словами Тимошенко, потрібно перезавантажити владу, щоб розпочати новий переговорний процес і добитися миру.
Любов ЯВОРСЬКА,
керівник громадської приймальні
Турківської районної партійної організації ВО “Батьківщина”

Дорогого сина, люблячого чоловіка, турботливого, чуйного і дбайливого батька, дідуся – Валерія Васильовича Вовчанського – вітають з ювілейним днем народження, яке святкував 31 січня, дружина Оксана, батько Василь, син Андрій, дочка Людмила, зять Михайло і онучок Романчик та бажають йому міцного здоров’я, життєвого оптимізму, родинних
гараздів, Божої опіки на довгій життєвій дорозі.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних цін ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні
та свині в грн. за 1 кг живої ваги

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА
ВИД ТВАРИН

ПОПЕРЕДНЯ
19.12.2016року

Від
25.01.2017року

Бички вищ.вгод., понад 400 кг
Бички вищ.вгод., від 350-до
400кг

26,60

30,05

25,60

29,05

Бички до 350 кг

23,40

27,85

Телиці вищ.вгод., понад 365кг

24,65

28,60

Телиці вища вгод., до 365кг

23,40

27,85

21,20

25,10

19,50

23,40

Молодняк, худа

14,85

18,35

Доросла вищої вгод., від 370кг

24,15

27,55

Доросла вищої вгод., до 370кг

22,70

26,60

Доросла середньої вгод.

20,80

24,65

Доросла н/середньої вгод.

19,15

23,00

Доросла худа

14,95

18,50

Коні I категорії

19,10

20,20

Коні II категорії

17,35

18,40

Свині

22,00

22,00

Свиноматки

21,00

21,00

Молодняк середньої
вгодованості
Молодняк н/ сер. вгод.

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку Турківської РДА.

Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß Ì²Í²ÌÀËÜÍÎ¯ ÇÀÐÎÁ²ÒÍÎ¯
ÏËÀÒÈ Ç 1 Ñ²×Íß 2017 ÐÎÊÓ
Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, з 1 січня 2017 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн., з якої повинні бути сплачені усі
податки та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Легалізація заробітної плати сьогодні актуальна з двох причин:
1) збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, у т.ч. до Пенсійного фонду України;
2) соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового
стажу.
Сьогодні мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше
15 років.
Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця, з 1 січня 2017 року
сплачена сума ЄСВ повинна бути не менше ніж 704 грн. (3200 грн. (мінімальна зарплата) х 22%
(розмір ЄСВ)).
Якщо працівник отримує зарплату «в конверті» і роботодавець не сплачує із його зарплати
ЄСВ, цей період не буде зараховано до страхового стажу найманого працівника, у зв’язку з
чим розмір пенсії буде меншим.
Кожен найманий працівник має можливість контролювати нарахування йому заробітної плати, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України, та щомісячно перевіряти, з
якої заробітної плати сплачено ЄСВ, яку тривалість страхового стажу йому зараховано. Таку
інформацію він може отримати і безпосередньо в органах Пенсійного фонду України.
Слід пам’ятати, що повна виплата заробітної плати та сплата єдиного внеску - обов’язок
кожного працедавця щодо забезпечення соціального захисту своїх працівників.
Олена ЮСИПОВИЧ,
перший заступник начальника управління.

Дякуємо рятувальникам
Несподіване лихо трапилося в нашій
сім’ї, на Різдво увечері. У літній кухні
виникла пожежа. Дуже швидко, після
телефонного дзвінка в місцеву пожежно-рятувальну частину, приїхала резервна група пожежників, так як основна в цей час гасила пожежу в Гусному. Вогонь вдалося приборкати і
врятувати будинок.
Я дякую всім, хто сумлінно виконував
свою роботу, рятуючи наше житло і майно,
хто показав свою людяність і самовіддачу.
Це начальнику частини Роману Сипливому,
його підопічним – Андрію Гировичу, Андрію
Марочканичу, Михайлові Жавку, Миколі Баб’яку, Роману Галичу, Петру Шумлянському. Я вважаю, що таких людей має бути
багато і про їхні добрі вчинки мають знати.
Велике спасибі і сусідам, друзям, знайомим,
усім небайдужим людям, які допомогли у
біді.
Нехай Господь воздасть усім вам сторицею за вашу доброту і допомогу. Міцного здоров’я вам і вашим рідним, усіх земних гараздів і Господнього благословення.
З повагою – Оксана Михайлюк, жителька смт. Бориня.

3 ëþòîãî 2017 ðîêó
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ПОНЕДIЛОК, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 ПРОФIЛАКТИКА
16.40, 03.55 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Твiй дiм-2
17.50 Вiкно в Америку
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55, 05.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху
00.20 Телемагазин
02.10 Свiтло
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
12.55, 00.30 «Лiга смiху»
16.05 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 «Грошi»
23.15, 03.35 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
ІНТЕР
05.55 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 «Батькiвський
iнстинкт»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.05
«Подробицi»
21.00 Т/с «Райськi яблучка.
Життя триває»
23.35, 03.40 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»

ВIВТОРОК, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30, 02.35 Д/с «Вудро
Вiлсон»
11.05 Д/ф «Справа Менделя
Бейлiса»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15, 02.10 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, 03.55 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, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.55, 05.50 Вiчне
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

î ã ð à ì à
«Заклинач коней»

12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
12.45, 00.45 «Лiга смiху»
16.00 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 «На ножах»
23.30, 03.35 Т/с «Теорiя брехнi 3»
ІНТЕР
05.55 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 «Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.05
«Подробицi»
23.40, 03.40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

СЕРЕДА, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30, 02.35 Д/с «Вудро Вiлсон»
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, 03.55 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 «Iсторiя одного
переселення. Чехи i Україна»
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20, 04.40 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
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
12.55, 00.45 «Лiга смiху»
16.05 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 «Одруження наослiп 3»
23.30, 03.35 Т/с «Теорiя брехнi 3»
ІНТЕР
05.50 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 «Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.00
«Подробицi»
23.40, 03.40 Т/с «Впiзнай мене,

якщо зможеш»

ЧЕТВЕР, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Д/с «Франклiн Делано
Рузвельт»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Слiдство. Iнфо
14.00 Надвечiр’я. Долi
15.20, 22.35 Обличчя вiйни
15.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Змiшана естафета
17.10, 03.55 Т/с «Анна Пiль»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Борхес
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
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, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.55 «Мiняю жiнку - 3»
12.20 «Мiняю жiнку - 2»
12.55, 00.45 «Лiга смiху»
16.05 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30, 03.35 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 «Чотири весiлля 6»
23.00 «Право на владу»
ІНТЕР
05.50 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 «Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.10
«Подробицi»
23.40, 03.25 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

П’ЯТНИЦЯ, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Територiя закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Свiт на смак. Д/ф «Легенди тофу»
09.30 Д/с «Франклiн Делано
Рузвельт»
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14.00 Вiра. Надiя. Любов
15.20 Обличчя вiйни
15.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Спринт 7,5км. (жiнки)
17.10 Т/с «Анна Пiль»

ÓÒÎ×ÍÅÍÍß
Після публікації в газеті інформації «А бабусі він в онуки годиться» до нас звернулися рідні
потерпілої і спростували інформацію, що начебто зловмисник допомагав їй і був з нею в досить
таки приязних стосунках.

17.55 Д/ф «Iван Терещенко.
Колекцiонер справ
благодiйних»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Концерт солiстiв
Нацiональної Опери
22.55, 05.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
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 «Чотири весiлля - 2»
10.50 «Мiняю жiнку - 3»
12.20 «Мiняю жiнку - 2»
12.50, 02.30 «Лiга смiху»
15.55 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.20 «Вечiрнiй Київ»
22.20 «Вечiрнiй квартал»
00.15 Комедiя «Чого хочуть
жiнки»
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»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.55 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
01.50 Х/ф «Весь свiт в очах
твоїх»

СУБОТА, 11
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»
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.50 Т/с «Красунi Едiт Уортон»
15.10 Книга.ua
15.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Спринт 10км. (чоловiки)
17.15 Чоловiчий клуб. Спорт
18.20 Чоловiчий клуб
19.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» 2 тур
21.00, 05.35 Новини
21.30 Мистецький пульс
Америки
22.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» 2 тур
(продовження)
22.50 Мегалот
23.00 Свiт on line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак

ІНТЕР
06.15 «Мультфiльм»
07.05, 20.00, 00.55
«Подробицi»
08.00, 02.15 Х/ф «Стежкидорiжки»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 03.20 Док.проект «Iрина
Муравйова. Не вчiть мене
жити!»
11.00, 04.05 Х/ф «Артистка з
Грибова»
13.50 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
15.20, 20.30 Т/с «Особистi
обставини»
23.00 Х/ф «Геймер»

НЕДIЛЯ, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» 2 тур
10.50 Спогади
11.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Гонка переслiдування 10км.
(жiнки)
12.20 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» 2 тур
(продовження)
13.00 Театральнi сезони
13.45 Мистецькi iсторiї
13.55 Фольк-music
15.15 Твiй дiм-2
15.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Гонка переслiдування 12,5км.
(чоловiки)
16.35 Д/ф «Борис Мозолевський. Знак Скiфiї»
17.00 Т/с «Епоха честi»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Китайський вiкенд. Д/с
«Легенди тофу»
22.00 Утеодин з Майклом
Щуром
22.35 Артклуб 38
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
01.20 Музичне турне
КАНАЛ 1+1
07.00 «Українськi сенсацiї»
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 - 3:
Танзанiя»
12.10 «На ножах»
13.50 Т/с «Останнiй москаль»
17.00 Комедiя «Чого хочуть
жiнки»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15 Комедiя «Красиве
життя»
01.20 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
06.25 М/ф «Мультфiльм»
06.50 «Подробицi»
07.20 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
КАНАЛ 1+1
пекло»
06.45 «Грошi»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
11.50 «Орел i Решка.
10.00, 22.55 «Свiтське життя»
Ювiлейний»
11.00 «Одруження наослiп 3»
12.45, 00.55 Х/ф «Гра у схован12.50 «Голос країни 7»
ки»
15.25, 21.15 «Вечiрнiй квар14.30 Х/ф «Ваша зупинка,
тал»
мадам»
17.30 Комедiя «Недотурканi»
16.20 Х/ф «Кохання з випробу18.30 «Розсмiши комiка»
вальним термiном»
19.30 ТСН
20.00 «Подробицi тижня»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.30 Х/ф «Ти будеш моєю»
23.55, 04.20 Мелодрама
23.25 Х/ф «Випадковий запис»
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ВС 067176),
від 02.12.2013р., видане управлінням соціального захисту населення Турківської РДА на ім’я Олега Руслановича Костіва, вважати недійсним.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÓ…
У публікації про нашу поїздку на Схід, яка була вміщена в минулому номері часопису, я (як і побоювався) таки забув подякувати ще багатьом людям.
Тому спробую реабілітуватись
зараз і хочу щиро подякувати
жителям міста Турка – Стефанії
Місько, Геннадію Бенкечу, Віталію Земану, ФОП – Андрію Бабію та Сергію Яцкуляку, голові
церковного комітету с. Хащів –
Ярославу Васильківу та жительці с. Хащів – Мирославі Батіг,
які передали нашим захисникам консервацію, вареники,
теплі та інші речі, жителю с. Бережок – Івану Данчишаку та його
друзям, які виготовили добру
буржуйку для хлопців, і сьогодні
вони можливо менше мерзнуть
в таку сувору зиму. Слова глибокої вдячності висловлюю сім’ї
Крецул, Наталії Рештей та Ользі
Жавко із смт. Бориня, за суттєву
підтримку та допомогу в організації поїздки. Дякую всім Вам,
шановні, за те, що Ви є, за Вашу
турботу та доброту. Нехай Господь віддасть Вам сторицею.
Хочу згадати ще раз нашого

товариша-волонтера із Харкова

латів, 12 маскхалатів та зимова
маскувальна сітка. Володимир
ще з 2014 року допомагає нашим
захисникам, об’їздив весь фронт
і тепер допомагає бійцям з Турківського району. Надіємось на
довгу та плідну співпрацю.
Щиро прошу мені вибачити за
те, що не згадав усіх Вас у минулій публікації. Повірте, в процесі підготовки поїздки важко
всіх запам’ятати та записати…

Наша адреса: м.Турка, вул.
І.Франка, 33 м (територія колишнього світлотехнічного заводу).

Виявлено
лісопорушників
– Володимира Пасенчука, який
організував допомогу теплими
речами, а це: 13 теплих буш-

Володимир ХОМИН.
На фото: Володимир Пасенчук.

ІНФОРМАЦІЯ
ÔÊ “ÁÎÐÈÍß”
ÂÒÐÀ×Àª
Î×ÊÈ
Минулотижневий ігровий
день чемпіонату Львівської
області з футзалу серед команд Срібної ліги став для
гравців ФК “Бориня” чи не найгіршим за весь час проведення турніру цього сезону. Саме
цього дня вони втратили 4
очки із 6-ти можливих, зігравши два свої поєдинки внічию.
У першому поєдинку суперником наших хлопців був футбольний клуб “Юність-2” із Верхньої
Білки Пустомитівського району.
Рахунок матчу – 1:1. Другий
нічийний поєдинок боринчани
зіграли із щирецьким “Гетьманом” – 2:2.
Після цього ігрового дня в активі нашої команди – 32 очки.
Небезпечно дихає в спину наш
найближчий переслідувач – команда “Юність-2”, яка має на
своєму рахунку 30 очок. Замикає
трійку лідерів львівська «Левандівка» – 27 очок та дві гри в запасі.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Загублене пенсійне посвідчення (серія ННД №140745
(п/с 127746), видане на ім’я Ганни Андріївни Яворської, вважати недійсним.
Загублену трудову книжку, видану на ім’я Ірини Євстахіївни
Карпінської, вваж ати недійсною.

3 ëþòîãî 2017 ðîêó

Верхньогусненської сільської ради про оголошення
конкурсу на право оренди комунального майна
1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно, сільської рада.
Нежитлове приміщення (S=30 кв. м) в будівлі сільської ради, адреса:
Львівська обл., Турківський район, с. В.Гусне, вул. Центральна, 155а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на
31.12.2016 року, становить 22320 грн.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення магазину.
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.) – 120.00 грн. (орендна ставка – 4 грн.
за 1 м кв. в місяць).
2.Відкриття магазину протягом одного місяця з дня підписання договору
оренди та акта приймання-передачі;
3.Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
4.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;
– 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.
Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11:00 год. 03.03.2017 року в сільській раді.
Телефон для довідок: 3-51-97.
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, с. В.Гусне, вул. Центральна, 155а,
сільська рада.

Загублену трудову книжку БТ-І № 5321151, видану на ім’я Василя
Миколайовича Сабівчака, вважати недійсною.
Візи та робота в Польщі.
Допомога у відкритті польських віз. Запрошення від воєводи. Допомога з працевлаштуванням у Польщі.
Тел.: 0683344544, 0990007640.
Робота
Проводимо набір на роботу в
туристичну компанію в м. Турка
осіб, віком від 20 до 40 років.
Телефон для довідок:
0673704254. Олег Ігорович.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486

Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.

Загублене пенсійне посвідчення №131225, видане
УПФ у Турківському районі на
ім’я Катерини Олексіївни Заяць,
вважати недійсним.

На початку січня лісова охорона ДП «Боринське лісове господарство» провела рейд з виявлення лісопорушників. Так в
Яблунському лісництві, обхід №3, в цей день на гарячому попалося аж 6 жителів с. В.Яблунька. На них було складено протоколи про адміністративні правопорушення. Зокрема громадянин Б. незаконно зрізав три сироростучі породи ялиці, кубомасою 4,43 м3, сума збитків – 16560,00 гривень. Його односелець,
громадянин Т., зрізав 3 дерева, загальною кубомасою 1,87 м3,
чим завдав збитків на 7397,00 тис. гривень. Ще один житель
Верхньої Яблуньки, громадян К., зрізав одну ялицю, кубомасою
0,75 м3, збитки – 2832, 00 гривень. На 3448,00 гривень завдав
збитків лісовому господарству інший верхньояблунець. Він незаконно зрізав 2 ялиці, кубомасою 0,83 м3. Одне дерево, кубомасою 0,76 м3, зрізав п’ятий громадянин у списку лісопорушників,
сума збитків – 3602 гривні. Дані протоколи про адміністративні правопорушення скеровано у Турківське відділення поліції
Самбірського ВП ГУНП у Львівській області, так як дані лісопорушення були вчинені у регіональному ландшафтному парку «Надсянський». По даних фактах буде порушено кримінальні
провадження.
На жителя Верхньої Яблуньки, громадянина К., було винесено
адмінпостанову про притягнення його до адміністративної відповідальності за те, що він зрізав 3 сухостійні дерева, загальною кубомасою 2,94 м3, завдавши лісовому господарству збитків на суму
4323,00 гривень. По даній постанові громадянин сплатив добровільно штраф, в сумі 85 гривень, окрім того, ДП «Боринське лісове
господарство» готує позов до Турківського районного суду на відшкодування завданих збитків.
Прес-служба ДП «Боринське лісове господарство».
Охоронники(чоловіки,жінки). Тел.: 067-541-62-58, 095-230-4181, 067-541-62-24
Зарплата – від 3000 грн.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Турківська райдержадміністрація та комітет профспілки працівників держустанов глибоко сумують з приводу смерті колишнього
першого заступника голови РДА Володимира Петровича Петришака і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив управління соціального захисту населення Турківської
РДА глибоко сумує з приводу смерті колишнього начальника управління Володимира Петровича Петришака і висловлює щире співчуття родині і близьким покійного.
Колектив колишнього Будинку побуту «Елегант» сумує з приводу
смерті колишнього закрійника одягу Мар’яна Йосиповича Цінкевича і висловлює щире співчуття родині Биїків і Цінкевичів.
Вчителі Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке співчуття
вчителям Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколі Івановичу та Надії Йосипівні Коліщакам з приводу тяжкої втрати – смерті батька та свекра.
Педколектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю Любі Йосипівні Мицяк з приводу тяжкої втрати – трагічної
смерті брата Мирона.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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