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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

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

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 428,  0 800 500 736.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілейним днем
народження нашу дорогу, турботливу і люблячу доньку, дружину,
матусю і бабусю – Любов Дмитрівну Крецул із с. Присліп.

Бажаємо Вам, рідненька, багато щасливих і радісних років життя,
наповнених добром, любов’ю, увагою, здоров’ям і Господньою опі-
кою.

Щиро вітаємо й просимо долю,
Щоб щастя й здоров’я послала доволі.
Спасибі Богу, що живете на світі,
За добре серце, за очі привітні.
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Вам силу Господь посилає,
Нехай Вам шлях благодать осяває.
Сто літ Вам ще жити і горя не знати,
Уклін Вам низенький, наша дорогенька.
З любов’ю – мама Ганна, чоловік Микола, доч-

ка Леся, зять Олег, онуки Віталій, Ліана; син Віталій, невістка Ната-
лія, онук Максим; дочка Віта, зять Ігор, онучка Ангеліна.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із золотим - 50 -
річним  ювілеєм спільного життя – дорогих і люблячих, щирих і
турботливих батьків, дідуся і бабусю - Михайла та Ольгу Ільницьких,
жителів с Ільник.   Найкращі побажання шлють ювілярам дочка
Ольга з чоловіком Іваном, син Михайло з дружиною Тетяною, дочка
Марія з чоловіком Михайлом, син Микола з дружиною Мирославою
та онуки: Аня, Дмитро, Аркадій, Степан, Іванка, Світлана, Яна, Вла-
дислав, Мішка та Даринка.

Зі святом Вас, мамо і тату!
В цю урочисту дату
Дозвольте Вас привітати,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах три-

має.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й доб-

ро.

Дорогу і люблячу хресну маму і куму – Софію Йосипівну Томинець
з Турки – із 60-літтям від дня народження щиросердечно вітає по-
хресник Михайло з дружиною Лесею. До привітань приєднуються
куми Йосиф і Надія з Ропавського.

Спасибі, рідненька, за тепло, яке випромінює Ваше серце, за
доброту, турботу і любов. Нехай Господь нагородить Вас нескінчен-
ним щастям, міцним здоров’ям, достатком і миром. Нехай все у Вас
буде добре. Божої ласки і благословення Вам на многії і благії літа.

О Діво Маріє, в цей день, у цю мить,
Молитву почуй, що від серця летить.
Зішли свою ласку, багато дай сили
Рукам, що мене до Христа підносили.
Стаю на коліна і руки здіймаю,
Для хресної мами здоров’я благаю.
Щоб завжди щаслива й весела була,
Бо матінка хресна на весь вік – одна.

ÍÅÁÅÑÍÀ ÑÎÒÍß –
символ мужності й незламності українців

У неділю представники Турківщини, на чолі з головою районної державної адміністрації Олек-
сандром Лабецьким,  – сотник 29 Бойківської сотні  Іван Круц, керівник районної організації
політичної партії «Самооборона» Олег Кулаєв, поранені учасники Майдану Богдан Мись, Олек-
сандр Гав’як, Іван Бойко, учасник Майдану й АТО Ярослав Паращич  здійснили поїздку  до Києва
для участі у вшануванні пам’яті Героїв Небесної Сотні.

У листопаді 2013 року - лютому 2014 року відбулась Революція Гідності. Сотні тисяч громадян вийш-
ли на мирний протест. Однак злочинний режим Януковича спробував силою зброї зупинити народ. В
результаті постраждали мирні люди. Вони, проявивши силу духу й жертовність, віддали своє життя на
Майдані, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє

України. Серед перших загиблих на Майдані був і наш зем-
ляк- Герой України Роман Сеник.

«Сьогодні ми згадуємо світлої пам’яті Героїв Небесної
Сотні. Героїв, які творять новітню історію України, яка ут-
верджується, яка виборює свою соборність і боронить свої
кордони на Сході. Ці Герої стали прикладом відданості, бо
віддали найдорожче – власне життя за Україну. Зараз вони
споглядають на нас з небес і є прикладом для єднання в
нашому спільному  прагненні будувати вільну незалежну
державу», – зазначив голова райдержадміністрації Олек-
сандр Лабецький.

На Майдані учасники заходу зустрілися  з вихідцем із села
Бітля Василем Михалком, який отримав поранення 20 лю-
того, рятуючи свого товариша, голову Турківської райдер-
жадміністрації Олександра Лабецького.

Марш пам’яті Героїв Небесної Сотні завершився панахи-
дою та покладанням квітів до Меморіалу пам’яті, встанов-
леному на Інститутській. Учасники  пройшли маршем від
Європейської площі через Майдан Незалежності і Алею
Небесної Сотні. Біля Меморіалу пам’яті загиблих вшанува-
ли хвилиною мовчання, а після панахиди поклали квіти та
запалили лампадки. Як відомо, 18 лютого 2014 року в Ук-
раїні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності.
У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули
більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше
тисячі дістали поранення.

20 лютого поминальні заходи відбулися й на Турківщині,
зокрема на пл. Ринок, біля стенду Небесної Сотні отці Та-
рас, Мар’ян, Михайло та Микола відслужили панахиду за
участІ численних представників політичних партій, гро-

мадських працівники організацій, установ та організацій міста. Зі спогадами про буремні дні Революції
Гідності виступив Турківський міський голова Геннадій Когут. Помолившись, учасники панахиди покла-
ли квіти до стенду Небесної Сотні та запалили лампадки. Згодом всі попрямували до пам’ятних дощок
прапороносцю Революції Гідності Роману Сенику, що встановлені на будівлі ратуші та на будинку  по
вул. Міцкевича, учасникам АТО, що віддали своє життя за Україну – Олександру Ільницькому (Галацу)
(школа-інтернат)та  Юрію Міську (будинок по вул. Андрія Шептицького).

Скорботні слова вдячності Героям від депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського виго-
лосила його помічник Ірина Кіра і на знак вдячності і поваги поклала квіти, закликавши при цьому всіх
присутніх гідно пошановувати, тих, хто віддав своє життя, захищаючи українські ідеали.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-

ітики апарату Турківської РДА.

У неділю, 5 березня, о 15.00 год. у приміщенні культурно-мистецького центру «Украї-
на» відбудеться звіт Турківського міського голови ГЕННАДІЯ КОГУТА.

Запрошуємо депутатів міської ради, працівників житлово-комунального господар-
ства, громадських активістів, жителів міста.

ДОВЕДЕТЬСЯ ЩЕ
БІЛЬШЕ ЕКОНОМИТИ

З 1 березня – до 90 копійок за кВт/год. Це якщо використо-
вуєте за місяць не більше 100 кВт/год. Пільговий тариф для
населення зросте на 26% (зараз одна кВт/год. коштує 71,4
копійки). Неекономним споживачам кВт/год. буде обходитись
у 1,68 гривні.

Сьогодні ті, що споживали від 100 до 600 кВт/год., платять по 1,20
гривні. А ті, що більше 600 кВт/год. – 1,638 гривні. З

1 березня тариф для цих категорій буде однаковим.
Це – останнє підвищення тарифу на електроенергію для насе-

лення зг ідно з меморандумом МВФ від лютого 2015 року.
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З чудовим 55-річним юві-
леєм вітаємо дорогого і любля-
чого, щирого і дбайливого чоло-
віка і татуся, дідуся і свата – Івана
Миколайовича Лукачовича із с.
Вовче.

Б а ж а є м о
Вам, ріднень-
кий, нехай
Ваша життєва
нива колосить-
ся міцним здо-
ров’ям, доб-
ром і радістю,
достатком і
теплом. Божо-
го благосло-
вення Вам на многії і благії літа.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш
летить,

І береже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай несе Вам радість
кожна мить

І благодать Господня з Вами
буде.

З найкращими побажаннями
– дружина Оксана, син Володи-
мир, дочка Люба, невістка Ірина,
зять Андрій, онуки Денис, Анге-
ліна, Артем, Софія і свати.

Колектив Явірського відділен-
ня поштового зв’язку щиросер-
дечно вітає з днем народження
начальника центрального
відділення по-
штового зв’язку –
Михайла Йоси-
повича Колча-
ра.

Зичить ювіля-
ру міцного здо-
ров’я, невичерпної життє-
вої енергії, Божого благословен-
ня на многії і благії літа.

У цей святковий світлий
день

Ми щиро Вас усі вітаєм.
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас триво-

ги ,
Хай Бог дасть щастя на

путі.
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в

житті.

25 лютого свій ювілей святку-
ватиме жителька с. Бітля – Ка-
терина Миколаївна Михалко.
Дорога сестричко, вітаємо Тебе
з ювілеєм:

Роки ле-
тять, мов
лебеді у вирій,

Життя іде
– його не зупи-
нить.

П р и й м и ,
рідненька, при-
вітання щирі,

У цю щасливу й неповтор-
ну мить.

Від щирого серця бажаєм
здоров’я,

Без нього не милі всі інші
діла.

В здоров’ї – багатство і сла-
ва, і сила,

І більшого щастя на світі
нема.

За все, що зробила за свої
літа,

Нехай зігріває людська доб-
рота,

Щоб Твою стежину стелив
дивоцвіт

На многая, многая, многая
літ.

З повагою – сестри Люба, Ма-
рія, Євдокія, Світлана, брати
Іван, Мирон, Богдан, Ярослав та
вся наша родина.

Відкриваючи поважне зібран-
ня, Голова Карпатського фору-
му народовладдя, голова Верхо-
винської районної ради Іван
Шкіндюк представив учасників
форуму – народних депутатів Ук-
раїни Миколу Княжицького,
Івана Рибака, Валерія Лунчен-
ка, першого заступника та зас-
тупника голови Івано-Франківсь-
кої обласної ради Василя Гла-
дія і Сергія Басараба, заступни-
ка голови Закарпатської облас-
ної ради Петра Грицика, керів-
ників районних рад Закарпатсь-
кої, Івано-Франківської,
Львівської та Чернівецької обла-
стей.

– Приємно, що ми з вами
об’єдналися і продовжуємо
спільну працю заради збере-
ження гірських районів, запо-
чатковану рік тому у Верховині
на І Карпатському форумі наро-
довладдя, – наголосив Іван Юр-
ійович. –  Так, ми повинні бути
ґаздами на своїй землі, ми по-
винні зберегти свій етнос, свою
предківську мову, культуру, ду-
ховність та гірську газдівку. Фо-
рум вкотре підтвердив спільне і
єдине прагнення територіаль-
них громад щодо збереження
гірських районів України, вирі-
шення вкрай важливих проблем
із забезпечення реальної потре-
би фінансування бюджетних ус-
танов, реформування системи
освіти, медицини, формування
інвестиційної політики та по-
дальшого розвитку гірських те-
риторій Карпатського регіону.

Збереження гірських районів
як окремих адміністративно-те-
риторіальних одиниць закладе-
но у підготовленому та ініційо-
ваному народним депутатом
України, головою Комітету Вер-
ховної Ради України з питань
культури і духовності Миколою
Княжицьким законопроекті
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилен-
ня державних гарантій для
гірських та високогірних населе-
них пунктів».

З трибуни зібрання Микола
Княжицький оприлюднив зміст
положень (норми) закону,  до
яких вносяться суттєві зміни. У
новому законопроекті вже пе-
редбачено порядок надання
населеним пунктам статусу не
тільки гірських, а й високогірних,
підвищуються державні гарантії
соціально-економічного розвит-
ку населених пунктів. Що голов-
не – закладено юридично-пра-
вову норму зі збереження існу-
ючого адміністративно-територ-
іального устрою  гірських та ви-
сокогірних районів України, збе-
реження мережі закладів куль-
тури, освіти та медичних зак-
ладів,  збереження територіаль-
них органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої
влади для забезпечення досту-
пу громадян до адміністратив-
них послуг з прямим підпоряд-
куванням обласним представ-
ництвам. Прописано підвищен-
ня коефіцієнту при розрахунку

Ç Â²ÐÎÞ Ó ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß
Ã²ÐÑÜÊÈÕ ÐÀÉÎÍ²Â

Володимир ЛОЗЮК взяв участь у ІІІ Карпатському форумі народовладдя
Минулого тижня  у селищі Великий Березний Закарпатської

області проведено ІІІ Карпатський форум народовладдя, за
участі народних депутатів України, керівників обласних рад
та голів районних рад гірських регіонів України. Турківщину на
 Форумі  представляли голова  та  заступник  голови  район-
ної  ради -  Володимир  ЛОЗЮК та  Василь  КОСТИШАК.

розміру медичної та освітньої
субвенції. Передбачено розроб-
лення, затвердження, виконан-
ня державної цільової програми
розвитку г ірських населених
пунктів та її фінансування, гаран-
тування щорічної базової дотації
гірським населеним пунктам, з
урахуванням реальних потреб в
умовах високогірності.

При формуванні спроможних
територіальних громад кількість
навчальних, медичних, культур-
них закладів не може бути мен-
шою, ніж кількість таких зак-
ладів, що була у таких населе-
них пунктах до моменту утворен-
ня об’єднаної територіальної
громади.

Голова Карпатського форуму
народовладдя Іван Шкіндюк до-
повнив зміст законопроекту но-
вими положеннями, напрацьо-
ваними ініціативною групою   на-
передодні. Це зокрема надан-
ня пріоритетного  права на ви-
користання та переробку сиро-
винних ресурсів гірських та ви-
сокогірних населених пунктів
суб’єктами підприємницької
діяльності, які зареєстровані та
проводять свою діяльність в
гірських та високогірних населе-
них пунктах; встановлення доп-
лат до ціни сільськогосподарсь-
кої продукції, яка вироблена в
особистих селянських господар-
ствах, що віднесені до гірських
та високогірних, та реалізується
на внутрішніх ринках України – з
метою стимулювання вирощен-
ня органічної продукції; у не га-
зифікованих населених пунктах
пропонується встановити зниж-
ки на оплату за електроенергію
не менше 50 відсотків та прово-
дити стандартне приєднання до
лінії електричних мереж індиві-
дуальних користувачів; передба-
чено врахування підвищеного
коефіцієнту для гірських та ви-
сокогірних  населених пунктів
при розрахунку розміру базової 
медичної, освітньої та інших 
субвенцій з метою повноцінно-
го забезпечення діяльності ус-
танов; окрім вищенаведеного –
здійснення заходів щодо покра-
щення екологічного стану
гірських та високогірних населе-
них пунктів, берегоукріплення,
водопостачання та будівництва
очисних споруд; гарантування
щорічної базової дотації
гірським та високогірним насе-
леним пунктам, з урахуванням
реальних потреб в бюджетній
сфері та інфраструктури житло-
во-комунального господарства в
умовах високогірності. Необхід-
но надавати пільгове кредиту-
вання жителям гірських та висо-
когірних населених пунктів для
індивідуального будівництва і
створення відповідних умов про-
живання, а також суб’єктам
підприємницької діяльності –
для розвитку бізнесу та створен-
ня нових робочих місць.

Учасники форуму взяли актив-
ну участь в обговоренні даного 
стратегічно важливого для
гірських та високогірних районів

питання, висловили свої мірку-
вання, пропозиції та доповнен-
ня. Повну підтримку збережен-
ня гірських районів і готовність
спільної праці заради вирішен-
ня цієї надважливої проблеми
для розвитку Карпатського регі-
ону в цілому засвідчили й пред-
ставники обласних рад Івано-
Франківської та Закарпатської
областей.

Опрацьовані секретаріатом
форуму матеріали передані на-
родному депутату України Ми-
колі Княжицькому, який, після
відповідних юридично-правових
процедур, зареєструє законо-
проект у визначеному порядку у
Верховній Раді для подальшого
його розгляду профільними ко-
мітетами і буде внесений на роз-
гляд депутатів у сесійній залі
парламенту.

З метою проведення роботи
зі збереження гірських районів
як окремих адміністративно-те-
риторіальних  одиниць  при 
проведенні децентралізації дер-
жавної влади та адміністратив-
но-територіальної реформи в
Україні і подальшого розвитку
гірських територій Карпатсько-
го регіону України, учасники фо-
руму створили Асоціацію
гірських районів України   «Кар-
патський   форум   народовлад-

дя».
З ініціативи керівників район-

ної ради Турківщини, на форумі
було прийнято звернення щодо
орендної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів
до голови Верховної Ради Украї-
ни Андрія Парубія, Народного
депутата України Миколи Кня-
жицького, комітету Верховної
Ради України з питань податко-
вої та митної політики.

На зустрічі за круглим столом
у грудні минулого року у Сколі-
вському районі  Львівської  об-
ласті голова Верховної Ради Ук-
раїни Андрій Парубій висловив
готовність очолити Робочу групу
у Верховній Раді з питань роз-
витку гірських районів. Тому фо-
рум делегував представників
Закарпатської, Івано-Франківсь-
кої, Львівської та Чернівецької
областей до складу Робочої гру-
пи Верховної Ради України, яка
спільно зі спікером та парла-
ментарями проводитиме дану
роботу.

З оптимізмом і вірою у реаль-
ну підтримку гірських та високо-
гірних районів Верховною Радою
України та збереження гірських
районів як окремих адміністра-
тивно-територіальних одиниць
Карпатський Форум народов-
ладдя завершив свою роботу.

ЗВЕРНЕННЯ
щодо рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів
Гірські райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької

та Львівської областей більше як на 60 відсотків вкриті лісами, і
з цим пов’язана століттями сформована господарська діяльність
жителів цих    районів.

На території наших районів є великі бюджетоутворюючі
підприємства державного та місцевого бюджетів - лісогоспо-
дарські підприємства, які проводять свою діяльність у сфері лісо-
вого господарства. Саме від їхньої діяльності залежить велика
частка наповнення відповідних бюджетів та фінансового забез-
печення територіальних громад. Так, від заготівлі деревини під
час рубок проміжного користування підприємства лісового гос-
подарства сплачують рентну плату за спеціальне використан-
ня лісових ресурсів повністю до місцевих бюджетів тих громад,
де проводиться заготівля лісової продукції. Однак, постановою,
КМУ від 24.10.2016 №756 «Про внесення змін до постанов КМУ від
27.07.1995 №555 і від 12.05.2007 №724» суттєво зменшено для
лісогосподарських підприємств об’єми вибіркових і суцільних сан-
ітарних рубок проміжного користування.

Крім цього, за використання лісових ресурсів у частині дереви-
ни, заготовленої в порядку рубок головного користування, лісові
підприємства сплачують рентну плату за спеціальне викорис-
тання лісових ресурсів до Державного та обласного бюджетів.
Так Бюджетним Кодексом України передбачено розщеплення рен-
тної плати між Державним бюджетом України та обласним бюд-
жетом,  відповідно по 50 відсотків кожному.

Ми,    учасники Карпатського Форуму  народовладдя, вважаємо,
що дана норма щодо спрямування   рентної плати  обласному
бюджету є несправедливою,  оскільки при заготівлі та транс-
портуванні    лісогосподарської  продукції безпосередню  шкоду
завдають  прилеглим     територіям важковаговими транспорт-
ними засобами, нищаться лісові та сільські дороги, не розвиваєть-
ся інфраструктура  сільської місцевості,  а тому  пропонуємо
виключити     пункт 2 частини першої статті 66 Бюджетного
Кодексу України від 08.07.2010   №2456-VI із змінами та допов-
неннями щодо розподілу рентної плати обласному бюджету,  а
даний відсоток коштів направити до бюджетів тих місцевих
рад, на території яких  проводиться господарська діяльність
лісової галузі.

Просимо Вас винести дане питання на розгляд сесії Верховної
Ради України та внести зміни до Бюджетного Кодексу України.

Прийняття даної пропозиції дозволить місцевим громадам
мати додатковий дохід до місцевого бюджету, що значно пол-
іпшить життя та добробут мешканців територіальних гро-
мад.

Підготував Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Жительку с. Лосинець, керів-
ника відділу  зарплати Турківсь-
кого відділу  освіти, депутата рай-
онної ради, добру, щиру, чуйну
людину –
Надію Мирон-
³âíó Яворську,
яка святкува-
тиме свій юв-
ілей 1 берез-
ня, щиро віта-
ють куми Бо-
лонні, похрес-
ниця Юлічка,
друзі сім’ї,
сім’ї Ільниць-
ких та Яворських та щиро бажа-
ють ювілярці міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, достат-
ку та Божого благословення.

1 березня – день народжен-
ня у Вас,

І ми Вас вітаєм від душі.
І віримо, що прийде Ангел з

неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від лю-

бові –
Любов від Бога, друзів і сім’ї.
І віримо, що дуже-дуже ско-

ро
Ви матимете сотню цих

ключів.
А другий ключик є від щас-

тя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багат-

ства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – від здо-

ров’я.
Його до серця ніжно при-

горніть.
Бо ключик від здоров’я – най-

важливіший
Його найбільше в світі бе-

режіть.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ЗВЕРНУВСЯ ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ІЗ ЗАПИТОМ ЩОДО ПОРУШЕН-
НЯ ПРАВА ВИБОРЦІВ НА ОТРИМАННЯ ГІРСЬКИХ НАДБАВОК

Кабінет Міністрів України підвищив з 01 січня 2017 року для працюючих громадян розмір
мінімальної місячної зарплати в Україні, яка відтепер становить 3 200 гривень.

ÀÍÄÐ²É ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÈÉ
Â²ÄÑÒÎÞª ²ÍÒÅÐÅÑÈ ÂÈÁÎÐÖ²Â

Фактично станом на сьо-
годнішній день проведено вип-

лату заробітної плати за січень
2017 року. Однак, стосовно гро-
мадян, що проживають та пра-
цюють в населених пунктах, які
мають статус гірських, вказана
заробітна плата була нарахова-
на і виплачена без урахування
так званих гірських надбавок, що
обчислюються у розмірі 25%
від місячного розміру заробітної
плати.

У зв’язку з цим, виникла пра-
вова колізія: має місце факт по-
рушення права вказаної кате-
горії працюючих громадян на от-
римання надбавок до зарплати
за роботу, виконану ними у не-

сприятливих умовах. Адже не-
сприятливі умови є вагомою
об’єктивною обставиною
гірського населеного пункту , що
вбачається в статті 1 Закону Ук-
раїни «Про статус гірських насе-
лених пунктів в Україні».А це,у
свою чергу, згідно роз’яснень
Мінсоцполітики від 13.01.2017
року про доплату до мінімаль-
ної зарплати з 2017 року. є за-
конною підставою  для обов’яз-
кового нарахування і виплати
громадянам, які проживають та
працюють в населеному пункті
з гірським статусом, надбавок до
заробітної плати, у розмірі 25 %.

На ситуацію, що склалася у
зв’язку з наведеним вище, не-
відкладно  відреагував депутат
Верховної Ради України  вибор-
чого округу №125 Андрій ЛОПУ-
ШАНСЬКИЙ: ним здійснено за-
пит до Прем’єр-Міністра Украї-
ни В.Гройсмана про не-
обхідність оперативного внесен-
ня доповнення до Постанови
Кабінету Міністрів України № 648
від 11.08.1995 року «Про умови
оплати праці осіб, які працюють
в гірських районах», а саме-заз-
начити  в ній те, що надбавка за
роботу на  території населених
пунктів, які мають статус
гірських, не враховується до роз-
міру мінімальної зарплати. Інши-
ми словами, народний депутат
пропонує уряду законодавчо
закріпити норму, якою було би
унеможливлено, так би мовити,
поглинання гірських надбавок
розміром мінімальної зарпла-
ти, незалежно від коливань її ве-
личини.

Іван ГРИСЬ,
помічник народного депутата.

На військову службу він був
призваний у травні 2013 року,
згодом підписав контракт. Як і
тисячі військовиків захищав те-
риторіальну цілісність нашої
держави на Сході України. 16
лютого 2015 року в зоні бойових
дій, біля села Нижнє Лозове Лу-
ганської області, БТР, в якому
разом із товаришами по службі
їхав Михайло Іваничко підірвав-
ся на фугасі. Вояки прийняли бій
і відстрілювалися, допоки не за-
кінчилися боєкомплекти та не
втратили  БТР. Кілька воїнів по-
трапило в полон, а троє бійців,  в
тому числі й наш земляк, заги-
нули. Похоронили Героя в рідно-

му селі 27 лютого.
А нещодавно, за особисту

мужність і героїзм, виявлені у
захисті державного сувереніте-
ту та територіальної цілісності
України, вірність військовій при-
сязі під час російсько-українсь-
кої війни, Президент Петро По-
рошенко нагородив Михайла Іва-
ничка орденом «За мужність» ІІ
ступеня – посмертно.

Минулої п’ятниці в Карпатсь-
кому НВК, де навчався Михайло,
силами учнів та педагогів було
організовано захід з нагоди вша-
нування його світлої пам’яті. В
ньому взяли участь керівник
апарату Турківської РДА Мирон
Бойко, заступник військового
комісара Володимир Петрівсь-
кий, побратими Героя із 101-ї
бригади. А жителька с. Сиглова-
те Мирослава Данилів присвяти-
ла Михайлові Іваничку свій вірш.

Він мріяв жити,
Він мріяв з армії прийти
І друзям руку подати.
Він мріяв батьку поклони-

тись
І до матусі притулитись.
Та сестрам в очі подиви-

тись,
Він мріяв брата привітати,
Йому всю правду розказати.
Та не судилося йому
Через страшну оцю війну.

 Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÈÕÀÉËÀ ²ÂÀÍÈ×ÊÀ
ÍÀÃÎÐÎÄÆÅÍÎ ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ
Минуло два роки, як перестало битися хоробре серце нашо-

го земляка, 1994 р.н., солдата 101-ї окремої бригади охорони
Генерального штабу, жителя с. Карпатське Михайла Іванич-
ка.

«ГОРИТЬ СВІЧА
І ПАМ’ЯТІ СЛЬОЗА»

Відкритий виховний захід, присвячений  пам’яті Небесної
Сотні, тим, хто  в боротьбі за волю і кращу долю України не
дожив до сьогоднішнього дня, славним синам і донькам, які в
розквіті сил віддали свою молодість і своє життя за нас з
вами, за рідну землю, провели  днями учні Турківської школи-
інтернату під керівництвом вихователя Ірини Гвоздінської.

У ньому  взяли  активну участь діти різного  віку:  семикласники
Павло Бодак, Оленка Кропивницька,  Олексій Туркот,  Соломія Ко-
марницька,  Саїд Горняк,  Аня Гришканич, Віталій Джебженяк, Со-
ломія Шуптар, Іван Драганчук;  восьмикласниця Катя Бондар; уче-
ниця  9 класу Віталіна Ільницька. Запросили на  нього й  школярку
з Боринського НВК, талановиту співачку Ольгу Комарницьку, яка
задушевно виконала пісні «Мамо, не плач» та «Мальви». Дуже гар-
но, вкладаючи усю свою душу,  вели захід ведучі Ірина Коляса та
Артем Кропивницький.

На сцені –  знімки, які ілюстрували  події  Євромайдану взимку
2013-14рр. Затим присутні переглянули відео «Україна. Майдан.
Революція»,  «БТР у вогні», «Мальви до річниці Революції Гідності».
Це  спонукало  кожного поринути і ті трагічні події, що розгорталися

на вулицях Інститутська, Грушевського, на Європейській площі, Май-
дані, у Маріїнському парку.

Полум’я свічки, яку було запалено на початку заходу,  в знак   па-
м’яті за загиблими, супроводжувало  кожен виступ  під час прове-
дення заходу.  Навіть був танець зі свічками.  Перегляд кліпу «Пли-
не кача по Тисині», вірші «Майдан ридав», «Скорбота», пісні «Ук-
раїно, встань з колін», «Над землею –  туман», сценка розмови
матері із сином-героєм та інші номери навертали у кожного, хто був
у залі,  сльози жалю і розпачу.  Хвилиною мовчання було вшановано
пам’ять Героїв Небесної Сотні.  А  наприкінці одинадцять вихо-
ванців вийшли на сцену із запаленими в руках лампадками, і кожен
по рядочку виголосив  загальну молитву:

Молюся за тебе, Україно,
За кожного батька, за кожного сина.
За кожную матір, за кожну дитину.
Я Бога прошу – збережи Україну!
Страшною порою не дай їм загинуть,
Хай наші молитви до Бога полинуть.
Нехай Він злобу у серцях наших спинить.
Молюсь, щоб людина почула людину,
Щоб син пожалів батька іншого сина.
Щоб мирною знову стала країна –
Я Бога прошу – збережи Україну!

Ольга ТАРАСЕНКО.

Спершу о. Михайло та о. Ми-
кола відслужили панахиду, а вої-
ни-афганці та представники вла-
ди, громадських організацій по-
ставили квіти до монумента вої-
нам-афганцям. Згодом у залі
Турківської районної ради відбу-
лося пам’ятне зібрання.  Відкри-

ваючи його, виступив голова
районної організації Всеукраї-
нської Спілки ветеранів Афгані-
стану Іван Панцир, якого у квітні
2016 року  побратими одного-
лосно обрали на цю посаду.
Привітавши усіх присутніх, він
продекламував два авторські

вірші «Третій тост» – присвяче-
ний Афгану, та «Братам», де
йдеться про афганську війну та
теперішню – російсько-украї-
нську. До речі,  Іван Тодорович
двічі  побував в Афганістані, є ка-
валером шести орденів та чотир-
надцяти медалей. Під час дру-
гого відрядження на війну, коли
вертоліт черговий раз був зби-
тий, він, поранений, виніс з поля
бою десять своїх побратимів.

З вітальним словом також на
зібранні виступили голова Туркі-
вської РДА Олександр Лабець-
кий та голова районної ради
Володимир Лозюк.

З нагоди чергової дати виве-
дення військ з Афганістану,  гра-
мотами Всеукраїнської Спілки
ветеранів  Афганістану нагород-
жено почесного голову районної
організації Зеновія Кузя, який 20
років очолював організацію, те-
перішнього голову Івана Панци-
ра,  воїнів-афганців Мирона Вол-
чанського, Богдана Павлика та
Івана Нагайка, а  також депутатів
Львівської обласної ради Михай-
ла Дзюдзя та Михайла Ільниць-
кого. Цілий ряд воїнів-афганців
нагороджені почесними грамо-
тами  обласної організації, а та-
кож заступник голови Турківсь-
кої  РДА Юрій Лило та депутат
районної ради, голова благо-
дійного фонду «Милосердя» Ми-
рослава Калинич.

На зібранні також було відзна-
чено, що троє воїнів-афганців,
зокрема Тарас Гав’як, Михайло
Кричківський та Богдан Павлик,
брали участь в  АТО на Сході Ук-
раїни.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÁÎËÞ×ÈÉ ÑÏÎÌÈÍ
ßÒÐÈÒÜ ÄÓØÓ

Днями громадськість Турківщини (зрештою, як і всієї Украї-
ни) відзначала 28-му  річницю виведення радянських військ з
Афганістану та вшановувала учасників бойових дій на тери-
торії інших держав. Як і в попередні роки, поминальний захід
розпочався біля пам’ятника воїнам-афганцям у центрі м. Тур-
ка, що споруджений на честь шістьох жителів нашого райо-
ну, які не повернулися з кровопролитної дев’ятирічної війни.
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З 55-річчям, яке святкуватиме 26 лютого, дорогу, чуйну, люблячу
дружину, матусю, бабусю і сваху – Надію Михайлівну Пуравець, жи-
тельку  м. Турка, сердечно вітають чоловік Роман, сини Михайло та
Богдан, невістки Оксана і Василина, онуки Яна,
Назар і Андрій, свати з Явори та Вовчого і бажа-
ють дорогій їм людині безмежного людського
щастя, міцного здоров’я, радісних днів у житті,
достатку, добра, любові, Божої опіки і благосло-
вення.

Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Дорогу дочку, кохану дружину, люблячу матусю, дбайливу невістку,
щиру і чуйну племінницю і похресницю, жительку с. Мельничне –
Лесю Миколаївну Морквич – від щирого серця і з великою любов’ю
із ювілейним днем народження вітають батьки Іванна та Микола,
чоловік Андрій, синочок Дмитрик, свекруха Га-
лина, цьоці Зеновія і Надія  та вся велика роди-
на. Ювілярці вони бажають, аби Господь дару-
вав їй міцне здоров’я, світлу радість, достаток,
мир, любов, своє благословення і ласку на довгі
і щасливі роки життя.

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долю,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Дорогого і люблячого чоловіка, батька і дідуся – Петра Олексійо-
вича Маслигана, жителя с. Ільник – із 70-річним
ювілеєм вітають дружина Терезія, сини Валерій
та Ігор, невістка Іванна, онуки Христина і Оксана.
До привітань приєднується і Ольга з сім’єю.

Ювілярові всі бажають міцного здоров’я, невси-
пущої життєвої енергії, родинного затишку, світлої
радості в житті.

Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле Вам усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

26 лютого святкує свій ювілей щира, добра сусідка, жителька м.
Турка – Анна Асафатівна Косачевич. Із цим прекрасним ювілеєм її
щиро вітають сусіди Яворська Марія і Герб’як Марія
і зичать міцного здоров’я, неба безхмарного, на-
строю гарного, щастя без ліку і довгого віку.

Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє,
А Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілейним днем народження будівельника
Турківської КЦРЛ – Івана Федоровича Яворсько-
го – і бажають шановному ювіляру доброго здо-
ров’я, світлої радості в житті, благополуччя, Божої
опіки на довгій життєвій стежині.

Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь.

Загублене посвідчення дитини з
багатодітної сім'ї – серія ВС
№067331, видане 28.10.2014 року
управлінням соціального захису
населення Турківської райдержад-
міністрації Андрію Петровичу Куд-
ричу,  вважати недійсним.

Загублене пенсійне посвідчення
(п/с №105731), видане УПФУ у Тур-
ківському районі на ім’я Людмили
Петрівни Негер, вважати не-
дійсним.

Ластівківська сільська рада по-
відомляє, що 26 березня 2017 р., о
13.00 год.,  в приміщенні сільської
ради будуть проводитися гро-
мадські слухання по детальному
плану територій для обслуговуван-
ня будівлі пилорами за адресою: с.
Ластівка, вул. Шевченка,81.

Загублене пенсійне посвідчення
№131424, видане УПФУ у Турківсь-
кому районі на ім’я Ярослави Івані-
вни Осташ, вважати недійсним.

У МІСЬКІЙ РАДІ – НОВИЙ СЕКРЕТАР
Ним став  юридично грамотний, активний, ініціативний, не байдужий до життя  нашого

міста, депутат Олександр Гвоздінський.  Дмитро Луговий написав заяву за
власним бажанням і склав повноваження секретаря міської ради.  На вчорашній
сесії  Турківської міської ради кандидатуру Олександра Гвоздінського, запро-
поновану міським головою Геннадієм Когутом, із 20 присутніх депутатів
таємним голосуванням  підтримало 18 осіб. Лишень двоє  депутатів були
проти.

Виголосивши присягу державного службовця, Олександр Ярославович приступив
до виконання своїх  обов’язків.

– Я вирішив зламати стереотипи обрання цієї посади – в нікого нічого не просив,
до нікого не підходив, не телефонував.  Обіцяю, що буду старатися і гарантую, що в
мене вийде організувати роботу депутатів  міської ради, об’єднати всіх. Доведу  рівень
діловодства міської ради до більш  високого і якісного. Буду  чітко слідкувати, аби
виконувалися  ваші  рішення, адже я  є вашим представником, який працюватиме
безпосередньо з вами, –  сказав у своєму  коротенькому виступі, звертаючись до

колег-депутатів, Олександр Гвоздінський.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Але з життєвої практики бачи-
мо, що далеко не завжди так
буває. Волею обставин, а часто
й через  чиїсь амбіції, ми стаємо
заручниками, здавалось би,
благих намірів. А , як відомо,
саме ними встелена дорога до
пекла.

Ще напередодні 2017 року в
соціальних мережах щораз по-
ширювали інформацію про
прийдешній тендер на паса-
жирські перевезення зі Львова
на Турківщину. Йшлося про те,
що з обласного центру  до нас
курсуватимуть сучасні комфор-
табельні автобуси. Не такі, як
теперішні «Еталони». Нібито
частина з них мала б бути спец-
іально обладнана для людей з
особливими потребами. Але,
виявляється,  все це стало чер-
говим обманом. Відбувся тен-
дер, який наразі не приніс особ-
ливого покращення для паса-
жирів. Щоправда, виникло кон-
курентне середовище. З 13
маршрутів 9 дісталося новому
для нас перевізнику – ТзОВ
«Львівське АТП-14631»,  чоти-
ри, ті, що не виставляли на тен-
дер, залишилися за давнім пе-
ревізником – ПП «Тур-Авто». Це
підприємство ще донедавна
здійснювало усі пасажирські
перевезення між Львовом і
Туркою, в тому числі й приміські.

Дивно, але після такої «тен-
дерної» розкладки почалися
непорозуміння із заїздом авто-
бусів на автостанцію в нашому
місті, яка належить ПП «Тур-
Авто». У спілкуванні з директо-
ром підприємства Василем
Кмети ком я дізнався, що така
ситуація виникла через
відсутність угоди з новим пере-
візником, перемогу в тендері
якого сьогодні оскаржують у суді.
А відтак, допоки немає остаточ-
ного рішення, компромісу, оче-
видно, не буде. Транспорт  ТзОВ
«Львівське АТП-14631»   прово-
дить посадку і висадку паса-
жирів на проїжджій частині ву-
лиці Міцкевича, поблизу авто-
станції. На слизькій дорозі це
досить-таки небезпечно, тим
більше що завжди тут   інтенсив-
ний рух. І, не дай Бог, трапиться
якийсь трагічний випадок, тоді
до кого йти на скаргу? Пере-
візників, чи місцевої влади, яка
би мала втрутитися в ситуацію і
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створюють незручності для пасажирів
Взагалі для пересічного громадянина, потенційного пасажи-

ра, не має принципового значення, який перевізник надавати-
ме транспортні послуги. Важливо, щоб вони були якісними:
курсували комфортабельні автобуси, не порушували графік,
в салоні було чисто, а водії – тактовні і привітні. Все решта,
що стосується непорозумінь та конфліктних ситуацій поміж
перевізниками, проблем довкола тендерних процедур, викори-
стання інфраструктурних об’єктів має бути, як кажуть, за
кадром.

розставити усе на свої місця.
Щодо самого ПП «Тур-Авто»,

то підприємство сьогодні опини-
лося на грані ліквідації. Із май-
же ста працюючих на початок
2016 року, сьогодні тут залиши-
лася половина. І це ще не кінець.
Може трапитися, що  пройде
чергова хвиля скорочень, після
чого залишиться 10-15 осіб. На
більше тут просто заробити не
зможуть. Для інформації: фонд
оплати праці на підприємстві  в

2016 році становив 1 млн.
709 985 гривень. За цей період
було сплачено 388 тис. грн. єди-
ного соціального внеску, 151 228
тис. грн.. – єдиного податку,
139 398 грн. – прибуткового по-
датку з громадян, 25 625 грн. –
військового збору. В умовах
мізерії власних надходжень до
місцевого бюджету, ця сума виг-
лядає досить пристойно. Зрозу-
міло, якщо у 2017 році тенден-
цію на знищення підприємства
не вдасться зупинити, податок
буде значно менший.

Наразі невідомо, чи ТзОВ
«Львівське АТП-14631» найб-
лижчим часом матиме свою
базу на Турківщині. Чи перереє-
струється як юридична особа,
аби  сплачувати тут податки.
Якщо, не дай  Боже, автопарк
перестане  працювати, то де тоді
винаймати транспорт, скажімо,
для перевезення людей на вес-
ілля, та й чи будуть резервні

автобуси на випадок поломки
тих, що курсують на маршруті.
Досі ПП «Тур-Авто» ці проблеми
вирішувало досить непогано. На
думку директора підприємства
Василя Кметика, знищити те, що
є, завжди легше, аніж створити.
Він пригадав ті роки, коли йому
доводилося гасити  перед прац-
івниками півмільйонний борг по
зарплаті, стільки ж – по подат-
ках. При цьому Василь Федоро-
вич наголосив, якщо мова йшла
про нього особисто як директо-
ра, то він без зайвих проблем міг
уступити місце будь-якому дос-
тойнику, лиш би зберегти
підприємство. В цьому  споді-
вався на підтримку влади. Але
не вийшло. Водночас Василь
Федорович сприймає об’єктив-

ну критику на свою адресу й ро-
зуміє, що не помиляється той,
хто нічого не робить. А ще спод-
івається, що в конфліктній ситу-
ації з пасажирськими переве-
зеннями переможе здоровий
глузд, а не чиїсь барські амбіції.

З тим, щоб якомога швидше
уладнати ситуацію, з відповідни-
ми зверненнями до районного
керівництва звернулися пред-
ставники ГО «Майдан Турківщи-
ни» та Турківський міський голо-
ва Геннадій Когут. Хоча тут наразі
запитань більше, аніж відпові-
дей. Зокрема, куди працевлаш-
тувати вивільнених людей, де
брати податки до місцевого
бюджету?

А пригадується, ще зовсім не-
давно ПП «Тур-Авто» було одним
із кращих працедавців у районі.
Й навіть отримувало нагороду
від районного центру зайнятості.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Рідненьку, дорогу, люблячу, прекрасну душею людину, жительку с.
Н.Висоцьке – Дарію Іванівну Сташек – яка святкуватиме свій
 ювілей 28 лютого, сердечно вітають сини Зеновій, Володимир, доч-
ка Іванна, невістки Лариса, Іванна, зять Василь, онуки Юрій, Назар,

Іван, Володимир, Юлія, Мар’яна, свати Ціки з
Нижнього Висоцького, свати Клонцаки з Борині
і бажають їй від усієї душі сонця, любові, щастя,
тепла, радості, міцного здоров’я і Господнього
благословення.

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 неба Вас осяває
Промінням сонця золотим.
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Дорогу дочку, дружину, маму, бабусю, сестру, цьоцю і сваху, жи-
тельку м. Турка – Софію Йосипівну Томінець – із 60-річчям від дня
народження щиросердечно вітають мама Катерина, чоловік Йо-
сип, сини Віктор та Олександр з сім’ями, сестри Марія і Стефа з
сім’ями, брат Василь з сім’єю, швагро Степан і племінники, свати з
Турки і вся велика родина та бажають ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості
в житті, невсипущої життєвої енергії та Божого
благословення.

Хай завжди Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Нехай обминають біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога.
За добрі справи хай шанують люди,
Господь нехай завжди із Вами буде.

Колективи сільської ради та поштового відділення с. Вовче щиро
вітають з славним ювілеєм – 80-річчям від дня
народження – Катерину Онуфрівну Лукачович
– і бажають шановній ювілярці доброго здоро-
в’я, життєвих сил, родинного затишку, добра,
миру, довгих і щасливих років життя в Господній
опіці.

80 – не привід для печалі,
80 – це зрілість золота.
Нехай до ста, а може ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Здоров’я Вам – від джерела,
Багатства – від землі святої.
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась.

Дорогу, щиру, милу, добру невістку, братову, цьоцю – Ольгу Оначи-
шич з смт. Бориня – вітають з 60-річчям від дня народження свек-
руха Анастасія, Люба з чоловіком Іваном, Мар’яна з чоловіком Пав-
лом та синочками Богданом і Тимофійчиком та
бажають їй:

Сьогодні щастям дуже сяєш,
Забудь на мить про всі діла –
Ти день чудовий відзначаєш,
Він повний світла і тепла.
Такі щасливі, світлі очі,
Такі веселі й радісні думки.
Завжди Тебе такою бачить хочем,
Щоб кожен день чекала залюбки.
Щоб довше залишалась молодою,
Для себе, любої, знаходила ще час.
Веселою була і заводною,
Доброю і милою для нас.

Дорогу куму –Ольгу Оначишич з смт. Бориня
сім’я Дудурич Євгенії вітає з ювілейним днем
народження і бажає їй:

Повезло нам дуже з кумою –
Вона добра і чуйна завжди.
Гарний настрій поруч із нею
Друга кращого нам не знайти.
З ювілеєм, рідна, вітаєм.
Не хворій, не сумуй, веселись.
Нехай старість назад відступає
І Бог завжди благословить.

ГАЛИНА БІЛИНСЬКА –
ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ

«УЧИТЕЛЬ РОКУ-2017»
 Нещодавно на базі спеціалізованої  середньої загальноосві-

тньої школи №66 м. Львів  проходив   фінальний етап  ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2017».   Конкурсні
дні, напевно, надовго  залишаться в пам’яті  учителів почат-
кових класів – учасників фінального етапу, серед яких була й
наша землячка – Галина  Білинська,  вчитель початкових
класів  Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.  Зараз Галина Теодорівна
веде у  прекрасний і широкий світ знань  своїх любих першок-
ласників.  За плечима молодого вчителя  – 12 років педагогіч-
ного стажу. Закінчила Самбірське педучилище,  а згодом Дро-
гобицький педагогічний університет  ім. І. Франка.  Взяти
участь у конкурсі їй запропонували у відділі освіти,  зокрема
методист відділу освіти  Лілія Вишинська, яка неодноразово
мала можливість бути присутньою на  відкритих уроках, що
проводила Галина  Білинська. За словами Галини Білинської,
вчитель –  це  така професія, що інколи потрібно побути  пси-
хологом і наставником, порадником і актором, а в більшості
випадків – доброю і люблячою мамою.  Саме велика любов до
дітей  – кредо цього педагога.

–  Отож, після деяких роз-
думів, я все ж наважилася на
цей відповідальний крок – взя-
ти участь у конкурсі, – каже Га-
лина Теодорівна. –  Конкурс
відбувався у три етапи. Спершу
пройшло  тестування  знань з пе-
дагогіки, психології і навчальних
предметів, а потім  – практичні
завдання.   Хто успішно склав
тести та виконав практичне зав-
дання, потрапив  до другого ета-
пу,  в який більш як з 20 осіб  було
відібрано 12.  І я ввійшла  у цю
«дванадцятку» та  почала готу-
ватися до  наступного  відбору
змагань,  які   включали прове-
дення майстер-класів,  тобто.
вміння показати себе як вчите-
ля;  складання   аналізу підруч-
ника і  проекту  уроку  за пода-
ною темою.   Цього дня усі  кон-
курсні випробування проходили
дуже напружено і тривали  від
ранку аж до 16.00 год.  Після них
журі оголосило п’ятірку конкур-
сантів-фіналістів,  допущених до
участі в третьому етапі  змагань.
Серед них прозвучало й моє
прізвище.  Отож попереду на
мене чекав найважливіший  і ви-
рішальний етап.  Після жереб-
кування, я дізналася, якою буде
тема  уроку і  що проводитиму
його в четвертому класі. Умови
для проведення уроку були не-
стандартні – чужа школа, незнай-
омі учні,  втома від попередніх
конкурсів  і година-дві сну напе-
редодні.   Але замість втомле-

них і невиспаних конкурсантів,
усі  побачили  у фіналі схвильо-

ваних, але усміхнених, приязних
і тактовних у спілкуванні, знаю-
чих навчальний предмет, твор-
чих, впевнених у собі людей.
Коли настав момент членам
журі  додати усі бали,  виставити
їх у  рейтингових листах  і оголо-
сити переможця,  хвилювання у
всіх, як мовиться, зашкалювало.
Переможцем став представник
Золочівщини,  а вчителя з
Бродів,  мене, педагогів   з Горо-
доччини та Демнянського на-
вчально-виховного комплексу
Тростянецької об’єднаної тери-

торіальної громади, що на Ми-
колаївщині,   оголосили  лауреа-
тами.  Ми були неймовірно раді
з того, що, ставши лауреатом та-
кого престижного конкурсу,  ко-
жен з нас приніс славу своїй
школі, своєму району.  Вислов-
люю щиру подяку усьому персо-
налу загальноосвітньої школи
№66 м. Львів, а особливо дирек-
тору  цього навчального закла-
ду п. Лілії Фещук, за те, що ство-
рили прекрасні умови конкур-
сантам, люб’язно і по-домашнь-
ому щиро відносилися до всіх.
Безмежне спасибі й  дітям – 4-Б
класу, з якими мені довелося по-
працювати  деякий час  і разом
вибороти перемогу   До речі,  я
зауважила,  що учні там зверта-
ються до вчителів не по  імені та
по батькові, як у нас,  а по-

львівськи, по-шляхетному  – п.
Марія чи п. Андрію. Й сидять  за
партами не по двоє, а  гуртами –
по четверо осіб.  Подібний екс-
перимент провела  уже в себе  в
класі, дітям сподобалося.  Я
щиро вдячна долі, що взяла
участь у конкурсі «Вчитель року-
2017», де  знайшла  багато
друзів, продемонструвала  своє
вміння  і набралася   досвіду для
подальшої  вчительської робо-
ти.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÒÂÎÐÈÒÈ ÍÀËÅÆÍ² ÓÌÎÂÈ
для проведення VІ Всесвітніх Бойківських фестин

Як і було заплановано, з 2 по 6 серпня цього року  в Турківському і сусідніх до нього районах
відбудуться  VІ Всесвітні Бойківські фестини під гаслом «Всесвітні Бойківські фестини – у
розбудові Української держави!» У зв’язку з тим, що на фестини прибуде багато людей як з
нашої держави, так із-за кордону, потрібно створити  для них належні умови перебування. Тому
я звернувся з відповідними листами-проханнями до  Турківського міського голови, начальника
відділу освіти,  начальника залізничного вокзалу м. Турка , президента компанії ТЗОВ ТВК «Львів-
холод», начальника  автозаправки (вул. І.  Франка), директорів професійного ліцею м. Турка  та
Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел,  керівника  підприємства «Тур-
Авто» провести підготовчі роботи до фестин на територіях   своїх підприємств, створивши
відповідний сервіс  для обслуговування і перебування гостей та учасників заходу. Наприклад,
в ліцеях  створити умови для проживання людей в гуртожитках, підготувати душові, уби-
ральні, обладнати рукомийники та провести інші господарські роботи. Це ж стосується й
школи-інтернату.

У   приміщенні  торговельного закладу  «Рукавичка» обладнати убиральні для відвідувачів і покупців.
Міську владу просимо вирішити питання з розширення музею «Бойківщина», впорядкувати місто,   відре-
монтувати відрізок дороги від залізничного вокзалу до автостанції. Також просимо змонтувати невели-
ку мистецьку стелу при в’їзді в Турку та збудувати в центрі міста меморіальний знак: під Омофором
Архистратига Михаїла  – скульптурне зображення відомих особистостей Бойківщини.

Прошу тих, до кого  ми звернулися з подібними листами,   до 1 червня проінформувати нас про
виконання робіт.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
 голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і голова Координаційного центру фестин, Заслужений

працівник культури України.
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ПЛОДИ  РОЗКУТОЇ
ІНІЦІАТИВИ

В умовах звільненої думки і розкутої
ініціативи діяльність Йосипа Фиштика
просто вражає – він встигає скрізь і успі-
шний в усьому. Першим серед своїх ко-
лег перейшов на щоденне мовлення з
двома виходами в ефір – ранковим і
вечірнім. Першим почав анонсувати про-
грами передач у місцевих друкованих
виданнях, заздалегідь інформуючи слу-
хачів про тему, дату і час випуску пере-
дачі. Першим – і це чи не найголовніше –
як ефективний менеджер, відмовився від
державної дотації, перейшовши на само-
фінансування, що забезпечило редакц-
ійному колективу економічну
стабільність і повну свободу слова,
яка, за висловом видатного вченого
в галузі журналістики, світлої пам’-
яті професора Львівського універси-
тету Володимира Здоровеги, можли-
ва «тільки при повній незалежності
від чужого грошового мішка».

Попри щоденні турботи, пов’язані
з випуском радіопрограм, зміцнен-
ням фінансового стану і матеріаль-
но-технічної бази радіостудії, Йосип
Іванович дбає й про особисте фахо-
ве вдосконалення. Бере активну
участь у заходах Спілки журналістів:
науково-практичних конференціях,
семінарах, творчих конкурсах. Вчить-
ся в інших і сам ділиться багатим дос-
відом, приймаючи в себе колег з
інших районів і областей України, ба
навіть і зі сусідніх країн – Польщі,
Молдови, Білорусі, часто виступаю-
чи на шпальтах професійного часо-
пису «Журналіст України». Як віце-
президент Дому Європи в Києві, ке-
рівник єдиного в Україні філіалу цієї
інституції при Дрогобицькій радіоре-
дакції «Франкова земля». Йосип
Фиштик міг би стати героєм окремо-
го поважного видання,  в якому йшлося б
про Європейський дім як територію
нашої свободи, вибір мети, в основі якої
–   розвиток та зміцнення міжнародних
зв’язків, втілення в життя самобутніх куль-
турно-історичних, соціально-етнічних та
інформаційних ініціатив.

Незаперечною ознакою високого рівня
програм Дрогобицького радіо є те, що
впродовж багатьох років воно успішно
виконує функції колективного кореспон-
дента Львівського обласного радіо і На-
ціонального радіо України, а Йосип Фиш-
тик – частий гість популярних всеукраї-
нських програм «Обрії», «Добридень»,
«Шануймося, друзі», «Пісенний Олімп»,
«Зоряний час», «Вечірній клуб актриси
Лариси». Матеріали дрогобицьких рад-
ійників часто транслює Всесвітня служба
українського телебачення і радіо – УТР,
а завдяки Інтернету голос «Франкової
землі» (www.radiofz.com.ua) полинув у
світові обшири…

Тимчасом – у штаті радіо «Франкова
земля» всього-на-всього п’ять праців-
ників. З яких – лише двоє творчих: голов-
ний редактор і його заступник. Якось я
запитав Йосипа Івановича, як їм обид-
вом вдається без упину тягти такого «не-
легкого воза».

- Зовсім просто: міцні колеса і добре
змащені букші, - пожартував мій співроз-
мовник і вже серйозно продовжив:

- По-перше, мені пощастило на заступ-
ника. Лариса Геряк виявилась не тільки
талановитою журналісткою і радіоведу-
чою з милозвучною дикцією, але й доб-
рим організатором. Спільними зусилля-
ми ми створили широкий і дієвий позаш-
татний авторський актив – з науковців,
письменників, акторів, музикантів, гро-
мадських діячів, фахівців виробничої
сфери. Ці люди не тільки активно висту-
пають в інформаційних випусках і тема-
тичних програмах, але й здійснюють
власні авторські проекти, а через гро-
мадську раду, яку вже тривалий час очо-
лює ініціативна ентузіастка, громадський
діяч,  лауреат Міжнародної літературно-
мистецької премії імені С.Гулака-Арте-
мовського Лідія Тарнавська, члени цьо-
го поважного об’єднання беруть участь у

формуванні програмної концепції ре-
дакції.

Називаючи імена активістів, Йосип
Фиштик для кожного знаходив щире по-
дячне слово. Але одне ім’я вимовив з

якимось особливим душевним трепетом:
Микола Зимомря – письменник, літера-
турознавець, доктор філологічних наук,
академік, перекладач, професор кафед-
ри германських мов і перекладознавства
Дрогобицького педуніверситету, автор по-
над півтисячі наукових праць…

Виявляється, Микола Іванович впро-
довж багатьох років успішно поєднує свою
плідно-педагогічну роботу і літературно-
творчу діяльність з активною участю у пе-
редачах місцевого радіо.

Глибокі за змістом і захоплюючі за фор-
мою, публіцистичні радіодіалоги Йосипа
Фиштика і Миколи Зимомрі з відомими
діячами науки, культури, літератури і ми-
стецтва – про нашу непросту минувшину і
про тривожне сьогодення, про насущні,
животрепетні проблеми краю – стали
справжнім творчим надбанням, яке збе-
рігається на касетах і дисках у ре-
дакційній фонотеці.

Поповнюючи щоразу цей своєрідний
архів новими звукозаписами, Йосип Іва-
нович роздумував, як «воскресити» це
неоціненне багатство, що в умовах радіо
стало відпрацьованим продуктом, - для
постійного духовного споживання знач-
но більшої аудиторії, аніж слухачі місце-
вого радіо. В цих роздумах народилася
ідея, яку підтримав професор Микола
Зимомря, - адаптувати найвагоміші, най-
цікавіші радіопрограми до поліграфічно-
паперових носіїв і видати друкованим
збірником. Бо, як казали древні римля-
ни, «слова відлітають, написане зали-
шається…»

У результаті копіткої редакційно-ви-
давничої роботи у світ вийшла унікальна
книга двох творчих побратимів – Йосипа
Фиштика і Миколи Зимомрі – під боже-
ственною назвою «Собор щоденної бла-
годаті», із уточнюючим підзаголовком
«Радіопубліцистика». Йосип надіслав
мені ще теплий, буквально, як мовиться,
з-під пера, примірник із зворушливим
дарчим написом: «Дорогий Павле Пав-
ловичу! Спасибі за Вашу неповторну при-
сутність у моєму житті. Цей «Собор…»
почався з нашого рідного редакційного
порогу. Щиро Ваш Й.Фиштик».

Про високу пізнавальну цінність і ху-
дожню вартість «Собору…» засвідчують

рекомендаційні рецензії відомих украї-
нських учених-докторів філологічних наук,
професорів О.Г.Астаф’єва (Київський уні-
верситет імені Т.Шевченка), Я.О.Поліщу-
ка (Київський університет імені Б.Грінчен-

ка), Л.Т.Сеника (Львівський університет
імені І.Франка). А доктор філологічних
наук, професор кафедри українознавства
Київського університету харчових техно-
логій Наталя Науменко на ґрунті «Собо-
ру…» опублікувала розлоге наукове дос-
лідження «Проміння Слова з Франково-
го краю. Публіцистичні діалоги». Уже пер-
шим реченням авторка інтригує читача:
«Висловлюю своє переконання – це ви-
дання не загубиться у книжковому потоці,
бо ж йдеться про справжню новинку…»

У передмові до цієї унікальної книжко-
вої новинки доцент кафедри телебачен-
ня і радіомовлення факультету журналі-
стики ЛНУ імені І.Франка, кандидат філо-
логічних наук, заслужений працівник ос-
віти України Зенон Дмитровський (до
речі, один з перших фундаторів Дрого-
бицького радіо), пише: «Ще донедавна я
дуже часто бував у Дрогобичі – місті мого
дитинства і юності – і з  професійним інте-
ресом слухав у батьківському домі пере-
дачі місцевого радіо, де колись починав
свій журналістський шлях. Відзначаючи
високий фаховий рівень публіцистичних
програм, подумки шкодував, що до почу-
того не можна повернутись, як до прочи-
таного в газеті чи книжці – такою, на жаль,
є специфіка радіо. Тому до глибини душі
зрадів, дізнавшись, що автори Йосип
Фиштик і Микола Зимомря вирішили ви-
дати їх друком…»

А представник Національної ради Ук-
раїни з питань телебачення і радіомов-
лення у Львівській області, заслужений
журналіст України Петро Цеголко, висо-
ко оцінюючи книжку «Собор щоденної
благодаті», у статті «З печаттю Франко-
вого духу» наголошує: «Справді талано-
виті люди, що наче нерв, реагують на
животрепетні проблеми сьогодення, жи-
вуть і творять не лише в столиці та в об-
ласних центрах. Аргумент на користь цієї
тези – древнє, колоритне місто самобутніх
національносвідомих людей – Дрогобич
та діяльність однієї з його нинішніх візит-
них карток – радіоредакції «Франкова
земля».

Зворушливе художньо-образне забар-
влення і смислове наповнення знаходи-
мо в самих заголовках і підзаголовках
публікацій «Собору…»  Це орієнтири

читача на глибинне сприйняття пропо-
нованої теми. Ось лише кілька довільно
взятих прикладів із понад трьох десятків
заглавних смислів.

«Молитва на барвінковій галявині:
сповідалася мова на прощі»; «Нації
вмирають не від інфаркту – спочатку від
них відбирають мову»; «Мовні звуки – на-
ціональні коди»; «Щемливі одкровення
на господньому полі української мови…»
(Ось так озаглавлені діалоги радіоведу-
чих з відомими ученими, мовознавцями,
письменниками, культурологами).

«Голодомор: трагічна ознака епохи.
Не забудьмо, що означає життя!» - зак-
ликає дев’яносторічний патріарх украї-
нської літератури, живий свідок страшно-
го комуно-більшовицького лиха, поет
Микола Петренко.

«Прип’ятські монологи» Ліни Костен-
ко про Чорнобильську трагедію: // «Я
разом з Україною терплю».

«Золоте стремено на видноколах
Європи» - рефлексії у зрізах книжки
Дмитра Павличка «Княгиня Європи»,
(німецькомовний переклад:   Дрезден).

 «Маркіян Шашкевич – провісник не-
залежної соборної України»: -  (За сто-
рінками  досліджень літературознавця
Михайла Шалати).

«Повнота спасенної снаги». Радіона-
рис про життєвий і творчий шлях лікаря –
за фахом, поета – за покликом душі, гро-
мадської діячки, ініціатора створення,  а
нині – голови Всеукраїнського об’єднан-
ня «Письменники Бойківщини» Любові
Рудавської-Вовк.

 Освіжую і поглиблюю свої пізнання,
знову й знову повертаюсь до прочитано-
го, насолоджуючись напрочуд сонцесяй-
ною, барвистою, соковитою рідною украї-
нською мовою. Таке розмаїття метафор,
таке мереживо епітетів, синонімів, сим-
волів – аж подих перехоплює!..

«Собор щоденної благодаті», означе-
ний статусом домінанта всеукраїнської
щорічної премії імені В’ячеслава Чорно-
вола за кращу публіцистичну роботу в га-
лузі журналістики, що сприяє утверджен-
ню історичної пам’яті народу, його націо-
нальної свідомості та самобутності, це -
своєрідний майстер-клас не тільки для
студентів – майбутніх журналістів. Вчені
ради Дрогобицького державного педуні-
верситету імені Івана Франка і Терноп-
ільського національного університету
імені Володимира Гнатюка рекоменду-
вали цю книжку педагогам-словесникам,
фахівцям гуманітарної сфери – усім, хто
цікавиться літературно-мистецькими і
загальнокультурними цінностями. Ці
пропозиції підтримало Міністерство осв-
іти і науки України.

Саме подібного посібника шукав колись
молодий газетяр Йосип Фиштик, який
волею долі побажав перекваліфікувати-
ся на радіожурналіста.

ЗОРЯНІ  КРИЛА
ПІСЕННОЇ  МУЗИ

Свою першу поетичну збірку, що вийш-
ла друком в 1992 році, Йосип Фиштик
назвав символічною: «Вітаюся зі світом»
і присвятив її Першим Всесвітнім Бойкі-
вським фестинам, що відтоді стали тра-
диційними і гостюють на рідній Турківщині
через кожні п’ять років. До речі, він – один
з ініціаторів і найактивніших учасників цих
велелюдних мистецьких імпрез, на які,
наче птахи до родинного гнізда, злітають-
ся представники бойківського племені з
усіх куточків України, з близького і дале-
кого зарубіжжя, бо й справді: нашого цвіту
– по всьому світу…

Уже в ранніх віршах, що увійшли до пер-
шої поетичної книжки, автор замислюєть-
ся над вічними цінностями – сенсом

Штрихи до творчого портрета заслуженого діяча мистецтв України,
поета-пісняра, радіопубліциста,  громадсько-культурного діяча

Йосипа Фиштика – із нагоди 50-річчя його творчої діяльності.
(закінчення. Початок у №7 (17.02.2017 р.)
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людського буття, моральною відпові-
дальністю кожної людини перед собою і
світом. Вірші цієї збірки – ще не пісенні
тексти. Вони – своєрідні «заявки про на-
міри», в яких уже проглядаються теми і
сюжети майбутньої пісенної поезії. Автор
вичікує: «Коли веселка сподівань освітить
крок  моїх діянь». І признається: «Мов
камінь на моє ляга плече, // «Як серце
від образ когось пече». І радіє: «Я при-
пав до трав шовкових, // До джерел роси /
/ І ожила в мені мова – // Голос Божої
краси». Тут же стверджує: «У священнім
ріднім слові // Найчесніший зміст любові».
Й обіцяє: «Від світу я вбираю вічні гами, /
/ Котрі, мов блиск Єлею, іншим пере-
дам»...

Усі наступні поетичні збірки Йосипа
Фиштика – а їх у творчому доробку автора
близько двадцяти – засвідчують: украї-
нська культура збагатилась одним з най-
потужніших сучасних піснетворців, вірші
якого привернули увагу найталановиті-
ших композиторів і вокалістів, а створені
спільно пісні увійшли до золотої скарб-
ниці естрадного мистецтва нашої держа-
ви, мають пошану і в українській діаспорі
Америки, Канади, Великобританії,
Франції, Австралії…

Йосип Фиштик став широко відомим
уже після того, як в радіоефірі України
прозвучала одна з найперших його пісень
– «Мова колискова», музику до якої на-
писала і виконує солістка гурту «Соколи»
Марія Шалайкевич – нині народна арти-
стка України.

Історія цієї пісні – особлива. Лише на
каналах Національного радіо України
вона звучала понад триста разів. Впро-
довж кількох десятиліть не сходить з ре-
пертуару гурту «Соколи», який демонст-
рує своє високе мистецтво в усіх куточках
України і в багатьох зарубіжних країнах.
За повідомленням поважного інтернет-
видання, в Америці було відібрано два
десятки найпопулярніших пісень світу, за-
писи яких у спеціальній гільзі відправле-
но в космос. До цих творів потрапила і
«Мова колискова» Йосипа Фиштика і
Марії Шалайкевич. Якщо взяти до уваги
унікальне аранжування талановитого
музиканта Ярослава Дуба та його колег,
де проникливий український мелос по-
силює спів божественних птиць, то, ймо-
вірно, така пісня насправді схвилює
Всесвіт. А дещо раніше їй судилося стати
експонатом в англійському музеї кращих
пісень світу.

Щасливо склалася доля багатьох інших
творів Йосипа Фиштика. Пісня «Онуки»
свого часу була відібрана як одна з кра-
щих родинних пісень для компакт-диску
«Ми – з України», виданого спеціально
до Олімпіади в Австралії. Низка його
пісень, серед яких «Ця земля – Украї-
на», «Лишаймося собою», «Моєму си-
нові», стала окрасою репертуару геніаль-
ної української співачки, Героя України
Раїси Кириченко. А пісні «Український
звичай», «Мамо, лишайтеся з нами»,
«Доля», «Франкова криниця», «Пісню не
забути, що цвіте від рути» (присвячена
В.Івасюку, Н.Яремчуку, І.Білозіру), «Свя-
та неділя», «Тустань», «Родина», «Бать-
ківська стежина», «Сповідь», «Світ на
двох», «Любисток долі», «Незабудки»,
«Юрій Дрогобич» неодноразово були
переможцями всеукраїнського фестива-
лю «Пісня року».

На вірші Й.Фиштика створено понад
250 пісень. Кращі твори талановитого
митця виконують понад двадцять народ-
них і тридцять заслужених артистів Украї-
ни. Серед провідних виконавців – кори-
феї української естради, незабутні Раїса
Кириченко і Анатолій Горчинський, на-
родні артисти України Антоніна Маренич,
Віктор Шпортько, Алла Кудлай, Олек-
сандр Василенко, Андрій Кондратюк,
Фемій Мустафаєв, Марія Шалайкевич,
Марія Ясіновська, Леонід Сандуленко,

Богдан Сташків, уславлені гурти «Соко-
ли», «Ватра», «Кобза», «Пісняри», дует
«Ярослав-На»…

Наш славний краянин є автором деся-
ти пісенних аудіоальбомів («Проекції сто-
ліття»), семи компакт-дисків, поетично-
пісенної трилогії («Ця земля – Україна»,
«Золоте знамено», «Лишаймося со-
бою»), один із співавторів фольк-опери
«Київська Русь». За творами Йосипа
Фиштика «Сон Святослава», «Народ-
ження князя Володимира», «Молитва
святого Володимира», «Проща до Ярос-
лава Мудрого», «Купальські пісні» ство-
рено панорамні пісенно-мистецькі
дійства до 1020-ти та 1025 - річчя хре-
щення Київської Русі Володимиром Ве-
ликим.

На всі часи, на всі калинові віки
Не згасне пісня на причілку хати.
І будуть вишні білі край доріг цвісти,
Щоб пісня та не стала завмирати.

Ця Фиштикова строфа – квінтесенція
серця всієї його багаторічної поетично-
пісенної творчості. Так, «Наша дума, наша
пісня не вмре, не загине», - стверджував
колись великий Кобзар. «Не згасне пісня
на причілку хати», - вторить йому наш су-
часник Йосип Фиштик, якого, за резуль-
татами опитувань, зачислено до першої
десятки найпопулярніших теперішніх
піснетворців України. Що ж, вельми по-
чесно бути в одному ряду з Михайлом Тка-
чем, Вадимом Крищенком, Віктором Ге-
расимовим, Андрієм Демиденком, Мико-
лою Луківим, Степаном Галябардою…

Примітний факт: низка Фиштикових
пісень зацікавила перекладачів і звучить
нині німецькою, словацькою, російською
мовами, а чарівна «Мова колискова» не-
щодавно зворушливо прозвучала у пере-
кладі на іспанський мелос. «Далеко не
кожному таке вдається», - щиро зізнався
в одній із публікацій про пісенну творчість
Йосипа Фиштика його творчий побратим
– народний артист України, заслужений
діяч мистецтв України Вадим Крищенко.
А професор Микола Зимомря у рецензії
«Твори Йосипа Фиштика в перекладах і
інтерпретаціях» наводить промовистий
приклад: «Цікава творча доля його пісні
«Сповідь», яку виконує співак світового
рівня – народний артист України Олек-
сандр Василенко. На міжнародному фе-
стивалі «Світ музики», що свого часу
відбувся в Італії (на нього з’їхалися митці
з п’ятдесяти  країн світу), Олександр Ва-
силенко здобув гран-прі й диплом «За го-
лос унікальної краси». У його репертуарі
ціле гроно пісенних творів, які він вико-
нує різними мовами».

Пісня «Сповідь» - своєрідний мораль-
ний кодекс, який сповідує сам автор:

Добро до нас іде від чесних дій,
Від зла душа завжди у неспокої.
Мої думки мене втішають навіть

тим,
Що зла нікому я в житті не скоїв.

І цих думок нестримне джерело
Несе мене у світ добра по сходах.
О Боже, хай все буде, як було, -
Щоб я біди чужої не обходив.

                                  Йосип ФИШТИК

Його душевну доброту і сердечну
щедрість сповна відчув і я у найважчий
період життя. Коли важка недуга надов-
го вивела мене із ладу, Йосип виявив
ініціативу і взяв на себе усі турботи, по-
в’язані із випуском у світ моїх пісенних
аудіозбірок «Криниця любові», «Журав-
лині ключі», «Не тривожся, серце». На-
писав до кожної теплу передмову, та ще
й організував їх презентації на каналах
Національного радіо України. Спасибі
Тобі, дорогий друже! Це був справжній
бальзам на мою зболену душу…

Так, він уміє радувати людей – і сло-
вом, і піснею, і вчинками, і діяннями. Зав-

дяки його організаційним зусиллям, у
Дрогобичі часто відбуваються велелюдні
мистецькі дійства, присвячені знамен-
ним подіям в історії України, пам’яті ви-
датних її постатей, та й власні авторські
творчі бенефіси з нагоди «круглих» дат,
на які з’їжджаються з Києва, Львова та
інших міст України творчі побратими –
відомі композитори, народні і заслужені
артисти, представники національних
творчих спілок, громадських організацій,
владних інституцій. У таких мистецьких
імпрезах проявляються нові грані талан-
ту Йосипа Фиштика – організатора, про-
дюсера, сценариста, режисера.

Здавалося б, щільний графік роботи
головного редактора радіо і паралельно
плідна пісенно-поетична творчість не за-
лишають часу на громадсько-суспільну
діяльність. Та ні, не зрадила спонука, аби
залишатися завжди дієвим та бажаним
чи то у Київському Домі Європи, Еко-
логічній Академії Наук, чи   редколегіях
всеукраїнського альманаху «Франкова
нива», дитячого журналу «Дзвіночок», чи
у складі правління Львівської обласної
організації Національної спілки жур-
налістів України.

- А як же сім’я? Часу вистачає? - запи-
тують колеги.

- А сім’я, як цвіт з неба, -  усміхається
Йосип.

І це – свята правда. Його дружина Ок-
сана Терлецька - Фиштик –  знаний  пе-
дагог у царині навчально-музичного мис-
тецтва, автор численних літературно-ми-
стецьких публікацій, музичний редактор
усіх Йосипових поетично-нотних збірників,
заслужений діяч естрадного мистецтва
України. Пані Оксана – випускниця
Львівської музичної консерваторії імені
Миколи Лисенка, яку свого часу закінчи-
ла її мати – Ася Марківна Терлецька  –
відомий на Галичині хормейстер, учасни-
ця Всесвітнього фестивалю молоді і сту-
дентів, який відбувся всередині минуло-
го сторіччя у Москві.

Подружжя Фиштиків виховуює дочку і
сина. Воістину, в талановитих батьків ро-
стуть обдаровані діти. Дочка Юля успіш-
но навчається у школі педагогічної прак-
тики при Дрогобицькому музичному ко-
леджі імені В.Барвінського (клас форте-
піано),  на Всеукраїнському творчому
конкурсі юних піаністів завоювала най-
вищу нагороду – гран-прі. Вже у п’ятиріч-
ному віці стала лауреатом премії імені
Вільгельма Магера (Німеччина) як най-
молодша авторка Східної Європи – за
книжечку прозових мініатюр «Пригоди
Копієчки».  За мотивами цих оповідань,
Львівський академічний театр імені Юрія
Дрогобича створив молодіжний мюзикл.
Видавництво «Посвіт» (Дрогобич) готує до
виходу у світ нову книжечку Юлених віршів,
яка стане продовженням попередньої,
з асоціативною назвою – «Квітка на вер-
шечку», котру шість років тому юна поет-
ка видала у співавторстві з батьком. Не-
щодавно добірку її ліричних роздумів над-
рукувала головна письменницька газета
«Літературна Україна». А молодший бра-
тик Юлі – Назарій  –  теж учень музичної
школи (клас скрипки) – вже успішно вис-
тупив на своїх перших академічних кон-
цертах. А на міському конкурсі, на краще
декламування віршів, переміг у своїй
віковій категорії. З радістю також пізнає
хлопчик закони живопису на мистецьких
уроках художньої школи.

БУКЕТ, ПОДАРОВАНИЙ
БОГОМ

Багаторічна плідна творча праця зас-
луженого діяча мистецтв України Йоси-
па Фиштика належно поцінована: лауре-
ат всеукраїнських творчих премій «Су-
часність» і «Золоте перо», володар По-
чесного знака НСЖ України і Золотої ме-
далі української журналістики, лауреат
міжнародних премій «За Європейську
співдружність», імені Семена Гулака-Ар-
темовського, імені Івана Франка, «Меце-
нат екології і культури», імені Мирона Ут-
риска, премії імені Дмитра Луценка
«Осіннє золото».

Примітна деталь: журнал «Наука і сус-
пільство», у публікації з нагоди 20-річчя
заснування міжнародної премії імені
С.Гулака-Артемовського, нагадує, за які
саме заслуги присуджується ця нагоро-
да, і як зразок наводить творчість Йоси-
па Фиштика, яка осягає усі п’ять номі-
націй, кожна з яких могла б претендува-
ти на цю поважну нагороду.

Як ефективний менеджер Йосип Іва-
нович нагороджений відзнакою Націо-
нального бізнес-рейтингу «Професіонал
галузі», орденом «Визнання Вітчизни».
Має почесні грамоти Державного комі-
тету інформаційної політики, телебачен-
ня і радіомовлення України, Міністерства
культури і туризму України. Тричі на При-
карпатті перемагав у номінації «Діяч куль-
тури і мистецтва». Його ім’я занесено до
«Золотого фонду Дрогобича» і до «Золо-
того фонду Бойківщини». А до Дня Злуки
(2017) указом Президента України, за ут-
вердження національної ідеї та розбудо-
ву незалежної держави, нагороджений
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

…Переді мною – вагома, ошатно ви-
дана книга, обсягом півтисячі сторінок,
«Контекст України: лишаймося собою».
Ювілейний збірник на пошану заслуже-
ного діяча мистецтв України Йосипа Фиш-
тика, за редакцією професора Миколи
Зимомрі. Неоціненний дарунок із щирим,
теплим автографом мого великого дру-
га. Це – справжня енциклопедія життя і
діяльності людини надзвичайної творчої
потуги, колективний образ митця у всій
багатогранності його таланту.

Книга вміщує глибокі наукові дослід-
ження і рецензії відомих учених – літера-
турознавців. Тут і зворушливі спогади про
свого талановитого учня педагогів Верх-
ньовисоцької середньої школи – заслу-
женого вчителя України Галини Бабунич
і Михайла Сеньківа, і хвилюючі листи
вдячних радіослухачів.

Увагу читача, безсумнівно, привернуть
нові твори Йосипа Фиштика – цього разу
вже як вправного прозаїка і драматурга:
художньо-документальна повість «Схід
сонця починається з «Карпат» - оригі-
нальна хроніка із життя і діяльності зас-
луженого лікаря України, лауреата дер-
жавної премії України, генерального ди-
ректора готельно-курортного комплексу
«Карпати» у місті Трускавці – Лева Гри-
цака, новела «Хатинка з голосом скрип-
ки», п’єса «Тернина на яблуневому лист-
ку» і звісно ж – перші творчі спроби його
обдарованих дітей – Юлі і Назарія.

Є в цій оригінальній книзі добірка при-
свят ювілярові «З поетичного саду шану-
вальників української пісні», яка відкри-
вається віршем автора цих рядків:

УКРАЇНА ПОШАНОВУЄ
ФИШТИКА-СИНА

Від карпатських вершин
До мистецьких висот
Простяглась Твоя творча дорога.
А розкішний букет
Із пісень кількасот –
Це дарунок таланту від Бога.

А радійний ефір –
Твій проникливий зір,
Задушевні слова публіциста,
А «Франкова земля»
- урожайні поля,
Де рясніє вся правда пречиста.

А натхнення Твоє
Тобі небо дає
І кохана дружина Оксана,
Діти – Юля й Назар –
То Всевишнього дар,
І потіха, і радість жадана.

Від карпатських вершин
Аж до самих небес
Лине пісня Твоя соколина.
України земля –
Славне чудо з чудес –
Пошановує Фиштика - сина.

Павло ЛЕХНОВСЬКИЙ
перший голова Львівської обласної

організації  НСЖУ, заслужений жур-
наліст України, поет-пісняр.

ÁÀÃÀÒÎÃÐÀÍÍÎÑÒ²
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Äåïóòàòñüêà âçàºìîä³ÿ –
çàïîðóêà óñï³õó

Наприклад, я співпрацюю з фракцією «ВО «Батьківщина» у
Турківській міській раді, яка була створена на початку 2016
року із трьох депутатів: Вовчанської Н.Я.(керівник фракції),
Яворського І.Я.(заступник керівника фракції), Писанчин
Л.В.(секретар). Наші депутати  беруть активну участь у се-
сіях міської ради як планових, так і позачергових, у засіданнях
постійних комісій.

Вовчанська Н.Я. і Писанчин Л.В. вдруге обрані депутатами Туркі-
вської міської ради, працюють в бюджетній та гуманітарній комісі-
ях. Лілію Володимирівну виборці знають як людину, що активно до-
помагала турківчанам в час газифікації вул. Міцкевича. Яворський
І.Я. обраний депутатом вперше. Незважаючи на молодий вік, його
ентузіазму, відповідальності можна тільки радіти. Іван Ярославо-
вич активний на сесіях, у підготовці та розгляді питань на засідан-
нях земельної комісії. Я і депутати міської ради завжди спілкуємо-
ся з виборцями, намагаємося почути кожного, порадити, допомог-
ти.

Кожен депутат фракції працює на закріплених за ним вулицях. До
нас постійно звертаються люди з різних питань. Значну кількість
звернень складають заяви про обстеження матеріально-побуто-
вих умов для призначення субсидій, пільгового харчування в шко-
лах, виділення соціальної допомоги та надання матеріальної до-
помоги міською радою. Бувають випадки звернення виборців з
інших, не закріплених за депутатами,  вулиць. Такі звернення також
обов’язково розглядають.

Часто скеровую виборця до депутатів міської ради, або навпаки –
депутати рекомендують звернутися до мене як депутата районної
ради.

На початку каденції депутати фракції скерували голові міста ряд
звернень:

Про вирішення питання освітлення вулиці Січових Стрільців, між
номерами 29-108 (звернення №102 від 09.02.16). На даний час
вулиця освітлюється задовільно.

Про ремонт дороги по вулиці Січових Стрільців, між будинками
126-138 (звернення №103 від 09.02.2016). Восени був проведений
ямковий ремонт цієї ділянки дороги.

Про пояснення щодо цільового призначення земельної ділянки
на березі річки по вулиці Міцкевича, яке планували під забудову. Як
виявилося, ця ділянка знаходиться в рекреаційній зоні й не може
використовуватися під будівництво.

Неодноразово до нас звертаються турківчани з проханням допо-

Ми, депутати Турківської район-
ної ради від фракції ПП
«Об’єднання «САМОПОМІЧ», на-
даємо для ознайомлення звіт
про  нашу роботу  за період з 13
листопада 2015 по 14 лютого
2017 р.

За цей період депутати брали
участь в усіх організаційних публі-
чних заходах: у  роботі  постійних
депутатських  комісій,  президії
районної  ради,   засіданнях сесій
районної  ради. Працюємо  на
громадських засадах. На  вибо-
рах  25 жовтня 2015 року   виборці
Турківського  району  довірили
нам 3 депутатські  мандати.
Рішенням сесії  районної ради ми
закріплені    за  наступними
сільськими  радами:  Микола
Лило – за Вовченською сільською
радою, Іван  Нагайко – Ільниць-
кою сільською  радою, Ірина  Со-
рокін – обрана від села Розлуч,
закріплена  за Явірською
сільською радою. Депутати нашої
фракції були присутні на перших
організаційних сесіях вищезгада-
них сільських  рад,  і  якщо  нас
запрошують  сільські  голови, то
беремо участь у чергових та поза-
чергових   сесіях  сільських  рад.

Постійно звертаємо увагу кері-
вництва району та обласних де-
путатів на проблеми, з якими ви-
борці зверталися до нас. Не має
значення, чи це звернення ди-
рекції школи, чи особисті. За
звітний період до нас надійшло
24  індивідуальних та 3 колектив-
них звернення. Усі вони направ-
лені у відповідні інстанції для ви-
рішення, адже Турківська  район-
на  рада є представницьким ор-

Кохану дружину, любиму маму,
щиру і добру невістку, братову,
веселу куму, жительку м. Турка –
Тетяну Іванівну
Янінович – з
35-річчям від
дня народ-
ження щиро і з
великою любо-
в’ю вітають чо-
ловік Михайло,
донечки Яна,
Ліліана та Міла-
ночка, свекру-
ха Надія, све-
кор Онуфрій, кума та братова
Аня з чоловіком Сашею, похрес-
ник Максим і Таміла, швагро
Микола з дружиною Мариною та
дітьми – Святославом і Ксенією
і бажають міцного здоров’я, ща-
стя, радості, достатку, Божої оп-
іки у житті.

Хай сміхом й веселістю по-
вниться хата,

Родина хай буде здорова й
багата.

І мрій, і бажань, і наснаги
творити,

Щоб серцю хотілося жити
й любити.

Хай люди шанують, повагу
дарують,

Злагода й мир у житті хай
панують.

Колектив лікарської амбула-
торії с. В.Висоцьке щиросердеч-
но вітає колегу по роботі – Гали-
ну Миколаївну Пи-
липів – з ювілеєм і
бажає шановній
ювілярці міцно-
го здоров’я – з
роси і води, не-
всипущої життєвої
енергії, родинного
тепла, благополуч-
чя, поваги від людей,
любові від рідних, Божої опіки на
життєвій стежині.

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.

Педагогічний колектив Завад-
івського НВК щиросердечно
вітає з ювілейним
днем народження
вчителя української
мови та літератури
– Ольгу Орестівну
Кольганович – і
бажає шановній
ювілярці міцного
здоров’я – з роси і
води, творчого натхнення, успіхів
у праці, світлої радості в житті,
родинного тепла, Божої опіки на
довгій життєвій стежині.

Хай доля буде, як волошки в
житі,

Душа хай буде вічно моло-
да.

Від сонця – золота, а від не-
бес – блакиті,

Хай обминають горе і біда.
Нехай життя здається

добрим дивом –
Єдиним, неповторним і щас-

ливим.
А всі Ваші життєвії шляхи
Благословенні будуть Бо-

гом і людьми.

могти у вирішенні  побутових проблем. Намагаємося почути кожно-
го. Нам вдалося допомогти жильцям будинку № 90 по вулиці Січо-
вих Стрільців та Міцкевича, 16 у ремонті покрівлі, міська рада вид-
ілила для цього необхідні матеріали. Жителі будинку по вул. Січо-
вих Стрільців, № 90 зверталися до міської влади з проханням допо-
могти провести ремонт фасаду, бо він дійсно у критичному стані. Це
питання на даний час не вирішено. Треба наголосити, що у вирі-

шенні таких проблем важливою є ак-
тивність жильців, бо під лежачий камінь
вода не тече. Необхідно самим рішуче
брати на себе частину проблем, тоді до-
помога від міської ради прийде швидше.

Іноді виборець опиняється у складних
життєвих ситуаціях, потребує уваги, доб-
рого слова, підтримки, співчуття. Наше
кредо-жити проблемами виборців.

У своїй депутатській діяльності ми
співпрацюємо з головою Турківської РПО,
керівником фракції «ВО «Батьківщина»
у районній раді Павлик М.М., керівником
громадської приймальні Яворською Л.М.
До речі, в ГП Турківської РПО (місто Тур-
ка, проща Ринок, 17) виборці можуть зу-
стрітися з депутатами фракцій та одер-

жати консультації з різних питань.
Депутати міської ради не стоять осторонь від виділення земель-

них ділянок учасникам АТО та акцій із збору коштів та продуктів
харчування для військових на Сході України.

Проаналізувавши стан справ, фракція міської ради «ВО Батьків-
щина» підготувала на сесію міської ради довідку з конкретними
пропозиціями, зокрема створити тимчасову комісію, яка контро-
лювала б хід вирішення  таких заяв, та розпочати процес інвентари-
зації земельних ділянок на території міста. На думку депутатів та
мою особисту, це б допомогло виявити ділянки, які не мають влас-
ників. Та сесія міської ради ухвалила рішення, згідно з яким забез-
печується тільки публічний доступ до реєстру заявників-учасників
АТО через офіційний сайт Турківської міської ради та інформування
депутатів міським головою на сесіях про хід задовільнення заяв.

 Щоб комфортно жити в затишному місті нам всім: владі, депута-
там, виборцям, установам та організаціям – слід дбати про його
чистоту й порядок. Кожен з нас може прибрати свою територію:
відкинути сніг, покосити узбіччя, зібрати сміття й викинути у смітник,
попередньо уклавши угоду на його вивезення, прив’язати свого со-
баку, правильно припаркувати автомобіль, вести торгівлю у відве-
дених місцях, не заважаючи пішоходам і транспорту.

Спільно вирішуватимемо  проблеми, негаразди, тож і життя турк-
івчан увійде в налагоджену колію.

Богдан МАНЮХ,
депутат Турківської районної ради, фракція «ВО» Батьківщина.

ганом, а  не  виконавчим. Склад-
на соціально-економічна ситуа-
ція поглиблює проблеми малоза-
безпечених громадян, родин з
н и з ь к и м
рівнем дохо-
ду, тому люди
часто зверта-
ються з про-
ханням про
фінансову до-
помогу. Нама-
гаємось, як
д е п у т а т и ,
відгукнутися
на ці звернен-
ня, надати до-
помогу, або
п р и н а й м н і
порадити, як
можна вирі-
шити дане пи-
тання.

Депутатсь-
кий річний фонд матеріальних
допомог, який становив у 2016
році 5 тисяч гривень на  рік для
одного  депутата, ми скерували
для надання матеріальної допо-
моги на лікування та придбання
ліків важкохворим, малозабезпе-
ченим категоріям населення.

За звітний період нами подано
13 звернень та запитів:

Звернення до обласних депу-
татів  про необхідність надання
автобуса-школярика для Вов-
ченського НВК.

Звернення до керівництва Тур-
ківського району про заборону на
10  років суцільних вирубок  лісу.

Надіслано депутатське звер-
нення з проханням продовжити
автобусний маршрут «Турка - Вов-
че - Турка» о 09:30 хв. із зупинки

«коло Ліди» (нижній кінець – села
Вовче).

Надіслано депутатське звер-
нення до голови Турківської РДА
про направлення клопотання до
Львівської ОДА на проведення
конкурсу нового автобусного мар-
шруту «Лопушанка - Львів», з
відправленням о 17:45 годин із с.

Лопушанка.
Надіслано депутатсь-

ке звернення  до Олега
Березюка  «Про  повер-
нення  громаді  села
Вовче незаконно відчу-
жених сусіднім  сільра-
дам (Шандровецька,
Верхньояблунська) 600
га земель лісового
фонду  Вовченської
сільської ради».

Підготовлено звер-
нення від Турківської
районної ради до голо-
ви  фракції ПП «Об-
’єднання «САМО-
ПОМІЧ» ОЛЕГА БЕРЕ-
ЗЮКА «ПРО НЕ-
ОБХІДНІСТЬ ВІДКРИТ-

ТЯ МИТНИХ ПЕРЕХОДІВ «БО-
БЕРКА-ЖУРАВИН» ТА «ЛОПУ-
ШАНКА-МІХНОВЕЦЬ» на тери-
торії Турківського району.

Звернення  до  ВРУ  та  КМУ
про недоцільність  внесення  змін
у  Конституцію – у  частині  надан-
ня  особливого  статусу  Донбасу.

Звернення  до  голови  фракції
у  ВРУ  «Про  внесення  змін  у
Земельний  кодекс  України
відносно надання  повноважень
органам  місцевого  самовряду-
вання самостійно  розпоряджа-
тися  земельними  ділянками  за
межами  населеного  пункту».

Звернення  про  необхідність
повернення  пільг  для  проїзду
інвалідам  та  пенсіонерам, або
відшкодування  таких  витрат у
грошовій  формі -  збільшивши

пенсію.
Звернення  відносно  понов-

лення   мобільного  зв’язку  опе-
ратором  «КИЇВСТАР»  на  тери-
торії  Розлуцької  сільської  ради.

Надіслано депутатський  запит
до  голови Турківської  РДА  з  ви-
могою  перенести  час  відправ-
лення  автобуса  «Львів-
Дністрик» або  «Турка  -  Хащів»  з
16:00 год.  на 16:25 год.,  після
відправлення з м.  Турка електро-
поїзда  «Львів- Сянки».

Направлено  депутатський за-
пит  до  філії  ПП  «УКРТЕЛЕКОМ»
з  проханням  зменшити  абонен-
тську  плату  за  користування  по-
слугою  Інтернет  у  м.  Турка  та
районі.

Подано на конкурс  мікропро-
ектів  Львівської обласної  ради,
спільно  із Вовченською
сільською радою, проект «Рекон-
струкція   вуличного  освітлення
вул.  Центральна у с. Вовче». Вста-
новлено  тридцять  ліхтарів у
центрі  села Вовче.

Подано на конкурс  мікропро-
ектів  Львівської обласної  ради,
спільно  із Вовченською
сільською радою, проект «Рекон-
струкція   Народного  дому у с.
Вовче». Перекрито дах.

ГО  «Агенція   регіонального
розвитку  Турківщини» написано
проект та проведено святкуван-
ня 24-25 липня 2016 р. другого
еко-культурного фестивалю
«День Дністра - 2016».

Надано консультації з написан-
ня проектів  обласного конкурсу
мікропроектів 30 громадам Турк-
івського району.

Іван Нагайко,  спільно  із
сільським  головою Ільницької
сільської ради Романом Ільниць-
ким,  відновили три автобусні зу-
пинки, обгородили  шкільний   ста-
діон, відремонтували   два  мости,
облаштували молитовні станції
«Хресної  дороги».

Дякуємо всім депутатам інших
фракцій за взаєморозуміння й
допомогу у вирішенні злободен-
них питань.

Микола ЛИЛО,
голова фракції «Об’єднання

«Самопоміч».

ÇÂ²Ò  ÏÐÎ  ÐÎÁÎÒÓ  ÔÐÀÊÖ²¯  «ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß
«ÑÀÌÎÏÎÌ²×» Ó  ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ²É  ÐÀÉÎÍÍ²É ÐÀÄ²

Відповідно до ст.16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»,
депутатські  фракції та  депутати   місцевої ради періодично,
але не рідше одного разу на рік, зобов’язані звітувати про свою
роботу перед виборцями відповідного виборчого округу,
об’єднаннями громадян.
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Декілька сотень паломників із Львівської області, завдяки зусиллям місцевої партійної орган-

ізації ВО «Батьківщина», відвідали Зарваницю, що на Тернопільщині, де на власні очі змогли
побачити одну із найстаріших ікон в історії християнства. Саме у Зарваниці упродовж кількох
днів виставляли для поклоніння  унікальну реліквію часів земного життя Ісуса Христа – неру-
котворний образ Спасителя. Ікону привезли до України з Ватикану уже вдруге, з благословен-
ня Папи Римського Франциска.

«Пригадую, як півтора року тому нерукотворний образ перебував у Львові, у Соборі святого Юра, і
щоб доторкнутися до нього, люди
стояли годинами в черзі. Тому ми
вирішили організувати поїздку для
всіх охочих мешканців Львівщини 
до Зарваниці, аби ті, хто не зміг
цього зробити раніше, зараз при-
клонилися перед святою релік-
вією», – розповів голова Львівської
обласної партійної організації ВО
«Батьківщина» Михайло Цимба-
люк.

Нагадаємо, що нерукотворний
образ Ісуса Христа лише тричі ви-
возили  з Ватикану: до Франції, та
двічі до України – Львова й Зарва-
ниці. За словами Михайла Цимба-
люка, для нашої держави був зроб-
лений виняток, оскільки в Україні
триває війна, а Папа Франциск, ро-
зуміючи важливість миру, таким
чином вирішив підтримати украї-
нську націю.

«Зустрічаючи паломників тут, у Львові, після приїзду із Зарваниці, зауважував, що вони поверталися
піднесеними та натхненними. Переконаний: кожен, хто побував біля нерукотворного образу, молився
за мир в Україні, адже в цей непростий для українського народу час, важливо об’єднати всі зусилля на
шляху до перемоги. Ця святиня дає шанс кожному переоцінити зміст та сенс нашого життя, цілісніше
створювати плани на майбутнє»,  – наголосив Михайло Цимбалюк.

На думку партійців, символи справжньої віри є одним із основних елементів побудови по-справжнь-
ому успішного, ефективного й морального суспільства, а отже, і держави. Адже саме віра в добро,
жертовність й одвічні людські цінності спроможні додати кожному українцю сили у щоденній боротьбі
за справедливість, свободу і власний добробут.

До речі, нерукотворний образ привезли до Зарваниці з ініціативи голови благодійного фонду «Твори
добро!» – Ігоря Гуди.

Руслан КРАВЕЦЬ.

Прикордонники затримали
групу нелегалів

У ніч з 22 на 23 лютого на українсько-польському кордоні прикордонники  затримали сімох
громадян Бангладешу.

Співробітники відділу прикордонної служби «Сянки», що охороняє частину гірської ділянки українсь-
ко-польського кордону на межі Львівської та Закарпатської областей, в ході проведення спеціальних
оперативних заходів «Профілактика»,
отримали інформацію про групу невідо-
мих у прикордонні. Дільничному інспек-
тору прикордонної служби зателефону-
вав житель одного з прикордонних сіл
та повідомив, що поблизу державного
кордону з’явилась група громадян азі-
атської зовнішності, ймовірно, неле-
гальних мігрантів. Прикордонники не-
гайно вислали до місця появи іно-
земців групу реагування та задіяли до
їх пошуку резервні сили. Через деякий
час, за чотириста метрів від лінії дер-
жавного кордону України, прикордон-
ний наряд виявив та затримав сімох
громадян Народної Республіки Бангла-
деш. Документів, що посвідчують особу,
у затриманих  при собі не було, лише
речі та запаси продуктів для подаль-
шого переходу через кордон.

Наразі затриманих доставлено на
прикордонний підрозділ, складено до-
кументи справи про адміністративне
правопорушення щодо спроби незаконного порушення державного кордону України. Також тривають
заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації переправки нелегальних мігрантів через
кордон. Рішення у справі щодо іноземців прийматиме суд.

Прес-служба Мостиського прикордонного загону.

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

Іван СТРУЦЬ,
начальник  відділу  агропромислового розвитку.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА  
ВИД ТВАРИН 

 
ПОПЕРЕДНЯ 
25.01.2017 року 

Від 10.02.2017 
року 

Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 30,05 31,05 
Бички  вищ.вгод., від 270-до 400кг 29,05 30,05 
Бички, до 270 кг 27,85 28,60 
Телиці,  вищ.вгод., від 270кг 28,60 30,05 
Телиці, вища вгод., до 270кг 27,85 28,60 
Молодняк середньої вгодованості 25,10 26,30 
Молодняк    н/ сер. вгод. 23,40 24,25 
Молодняк, худа 18,35 19,15 
Доросла  вищої  вгод.,  від 350кг 27,55 29,00 
Доросла, вищої вгод., до 350кг 26,60 28,00 
Доросла,  середньої  вгод. 24,65 25,80 
Доросла,  н/середньої  вгод. 23,00 23,80 
Доросла,   худа 18,50 19,30 
Коні  I  категорії 20,20 22,40 
Коні  II  категорії 18,40 20,40 
Свині  22,00 22,00 
Свиноматки 21,00 21,00 
 

Çàðîá³òîê íà
íîìåðíèõ çíàêàõ
Черговий раз в м. Турка зло-

вмисники познімали номерні
знаки з більше десяти машин з
іноземною реєстрацією. Один
з власників авто навіть звер-
нувся з заявою у відділення
поліції.

Крадії, поцупивши знак, зали-
шають свій номер телефону  з
тим, щоб власник зателефонував
і викупив украдене. Ціну в серед-
ньому пропонують 400-500 гри-
вень.

Наш кор.

Щиросердечно вітаємо досвідченого медика, дуже чуйну, добру,
надійну і безкорисливу людину – Марію Іванівну Будз – з днем на-
родження, який святкує 28 лютого. З нагоди іменин бажаємо Марії
Іванівні доброго здоров’я, невичерпної жит-
тєвої енергії, мирного безхмарного неба, по-
ваги від людей та багато-багато щасливих літ,
прожитих під Божим і людським благосло-
венням.

Хай Вам у світі щасливо живеться,
Лиш добро і достаток ведеться.
Хай сонечко світить, а серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і світлої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.
З повагою – куми Марія і Галина, нанашки

Катерина і Павліна.

Сидор Марію Адамівну – шкільного бібліотекаря Ластівківського
НВК, із 60-річним ювілеєм, який відзначила 18 лютого, щиросер-
дечно вітає методист відділу освіти Надія Миколаївна Гав’як. Ша-
новній ювілярці вона бажає міцного здоров’я, родинного затишку,
невичерпної життєвої енергії та благодатної Божої допомоги у всьо-
му.

Бажаю Вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця і тепла.
В житті щодня лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою була.
В роботі – успіхів й терпіння.
У справах – вічного горіння.
В сім’ї – любові і добра
На многії і благії літа.

Галину Миколаївну Пилипів з 45-річчям, яке святкуватиме 25 лю-
того, щиросердечно вітають чоловік Микола, сини: Віталій, Юрій,
Василь, Богдан, Микола; дочки Іванка і Надія, зять Сергій і онуки
Ігор та Соломія.

Нехай Господь благословляє Вас міцним здоров’ям, сімейним
затишком, достатком, радістю і миром.

У день, коли Вам – 45,
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці погожі, гарні дні,
Бо Ви для нас дружина і бабуся, й мати,
І кращої немає на землі.
Ви усю свою ласку й добро
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров’я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас.
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Дорогого, люблячого, турбо-
тливого татуся, дідуся і свата із
с.В.Висоцьке –
Івана Лук’яно-
вича Гуляка – з
75-річчям віта-
ють син Микола
з невісткою Ка-
териною, онуки
Юрій, Вероніка і
сватиСтефа і
Михайло з смт. Бориня та ба-
жають йому щастя, міцного здо-
ров’я і родинного тепла.

Бажаєм здоров’я багато-ба-
гато,

Хай щастя і мир залиша-
ються 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, рідний, із
нами й для нас.

Днями відзначатиме свій 70-
річний ювілей  Петро Олексійо-
вич Маслиган – вчитель біології
Ільницького
НВК. Сер-
дечно вітає-
мо ювіляра з
такою зна-
м е н н о ю
подією у його
житті, ба-
ж а є м о
міцного здо-
ров’я – з
роси і води, невичерпної життє-
вої енергії, оптимізму, родинно-
го тепла, Божого благословен-
ня.

Хай літа не спадають лис-
том,

Хай квітнуть і плодоно-
сять.

Як сади навесні – щедрим
цвітом,

І врожаєм рясним – під осінь.
Хай приносять у дім доста-

ток,
В душу – радість, для серця

– спокій.
Дай Вам Бог на землі ще ба-

гато
Світлих днів і щасливих

років.
З повагою – педагогічний ко-

лектив Ільницького НВК.

Колектив Турківської автомо-
більної школи ТСО України щи-
росердечно вітає з
ювілейним днем
народження  –
Софію Йосифівну
Томінець – жи-
тельку м. Турка,
яке вона святкує
25 лютого, і бажає їй
доброго здоров’я,
щасливих і сонячних днів у житті,
довголіття.

Нехай Вам подарує ювілей
Утілення усіх життєвих

мрій.
Тепло і приязнь дорогих лю-

дей,
Чимало планів, задумів,

ідей.
Хай обминають невдачі і

грози,
І тільки від радості з’явля-

ються сльози.
Бажаємо щастя, любові,

тепла,
А Бог хай дарує Вам многії

літа.

– ХХVІ спортивні Ігри
Львівщини (вік учасників – від
18 років і старші);

– Х обласні ігри ветеранів
спорту (вік учасників – від 40
років і старші);

– ІІІ Спортивні ігри серед осіб
«Інваспорту».

18-19 лютого 2017 року в місті
Турка відбулися змагання з ша-
шок за програмою ХХVІ облас-
них комплексних спортивних
ігор Львівщини.

Позмагатись за шашківницею
прибула рекордна кількість ко-
манд міст та районів області –
41, серед них: дорослих  -19 ко-
манд, ветеранів - 16 команд та
6 команд центрів «Інваспорт».
На попередніх змаганнях мину-
лого року в Новому Роздолі було
27 команд.

Òóðê³âñüê³ øàøê³ñòè
çíîâó ñåðåä íàéêðàùèõ

â îáëàñò³
У 2017 році, за організаційної підтримки управління фізичної

культури та спорту Львівської облдержадміністрації та спри-
яння Львівського обласного центру фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх», Львівського регіонального центру
фізичної культури та спорту «Інваспорт», обласної асоціації
ветеранів спорту, відділення НОК України у Львівській області
та обласних федерацій з видів спорту, відбуваються:

На урочистому відкритті зма-
гань багаточисельних учасників
привітали заступник голови Тур-
ківської райдержадміністрації
Юрій Лило, директор Львівсько-
го обласного центру «Спорт для
всіх» Вадим Климович, прези-
дент федерації шашок Львівщи-
ни Іван Ільницький, завідувач
сектору молоді і спорту Турківсь-
кої райдержадміністрації Ва-
силь Поточний, голова міжна-
родної організації «Світовий
Конгрес Бойків» Петро Косаче-
вич та художній колектив Туркі-
вського районного Народного
дому «Бойківські переспіви».

Успішно завершились шаш-
кові баталії для турківських
спортсменів, які у командному
заліку посіли два перші місця та
одно друге, завоювавши 3 кубки
та 9 медалей.

ДОРОСЛІ:
1. Стрийський район ( мс Ігор

Ганяк, Володимир Данило, мс
Зоряна Анісімова) - 15 команд-
них очок з 18 можливих, особис-

тих - 41 очко;
2. Турківський район (км Іван

Славич, км Іван Ільницький,
Ольга Лембак) - 14 командних
очок, особистих - 40 очок;

3. Місто Дрогобич (км Ярослав
Мулик, мс Іван Фідик, Оксана
Крецало) - 14 командних очок,
особистих - 35 очок;

ВЕТЕРАНИ:
1. Турківський район (Ігор Ко-

марницький, км Богдан Мос-
каль, Ганна Мамчук) - 12 коман-
дних очок, особистих - 35 очок;

2. Мостиський район - 11 ко-
мандних очок, особистих - 36
очок;

3. Стрийський район – 11 ко-
мандних очок, особистих - 31
очко;

«ІНВАСПОРТ»:
1. Турківський район (км Ва-

силь Музика, Василь Костишак,
Оксана Марич) - 13 командних
очок, особистих - 34 очки;

2. Кам’янко-Бузький район - 9
командних очок, особистих - 25
очок;

3. Місто Стрий - 8 командних
очок, особистих - 25 очок.

Усі переможці та призери
змагань нагороджені кубками та
медалями, які їм вручили керів-
ник апарату Турківської райдер-
жадміністрації, голова райкому
профспілки працівників держу-
станов Мирон Бойко, директор
Львівського обласного центру
«Спорт для всіх» Вадим Климо-
вич, президент федерації шашок
Львівщини Іван Ільницький, за-
відувач сектору молоді і спорту
Турківської райдержадмініст-
рації Василь Поточний.

Дмитро ПИСАНЧИН.

×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
Ç ØÀØÎÊ-64

У приміщенні Турківської ДЮСШ «Юність» відбувся чемпіонат району з шашок-
64. У змаганнях взяли участь 16 дорослих спортсменів та 18 юнаків і дівчат.

За результатами 9 турів, чемпіоном району став Ігор Комарницький (с. Комарники) – з
результатом 14 очок з 18 можливих, друге місце серед чоловіків посів Василь Музика
(с.Вовче) – 13 очок, третє – Богдан Москаль (м.Турка) – 12 очок.

Серед жінок чемпіонкою району стала Ольга Лембак (м.Турка) - 12 очок, друге місце
посіла Христина Зубрицька (м.Турка) – 10 очок, третє – Ольга Малетич (м.Турка) – 9 очок.

Серед юнаків, які всі представляли Турку, перше місце посів Микола Яворський, з
результатом 15 очок з 18 можливих, друге - Роман Бордун – 11 очок, третє – Андрій Кузьо
– 10 очок.

Серед дівчат перше місце посіла Ірина Малетич - 13 очок, друге – Марія Іванюк – 12
очок, третє – Діана Дем’ян – 11 очок.

Переможці та призери змагань нагороджені медалями, грамотами та цінними пода-
рунками, які їм вручив завідувач сектору молоді і спорту Турківської райдержадмініст-
рації Василь Поточний.

Василь Ціко,
директор ДЮСШ «Юність».

Фото Ганни Мамчук

ПЕРШІСТЬ ДЮСШ З
ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРТУ

12 лютого на гірськолижному підйомнику
ДЮСШ «Бескид»( м.Турка) пройшла відкрита
першість ДЮСШ з гірськолижного спорту. Зма-
гання відбулися у двох вікових групах: до 14 років
і – старші.

У молодшій групі перше місце посів Денис Круп-
чак, друге – Микола Дуліба, третє – Олег Шевців.

У старшій віковій групі кращим став Роман Мись-
ко, за ним – Іван Білас та Степан Різак.

Призери нагороджені кубками, дипломами та
цінними подарунками від сектору молоді та спорту
Турківської РДА.

Організували змагання та нагородили призерів
провідний спеціаліст сектору молоді та спорту Тур-
ківської РДА Дмитро Писанчин та директор ДЮСШ
«Бескид» Олег Мельник.

Наш кор.

ЗНОВУ
“СРІБНІ” У

СРІБНІЙ ЛІЗІ
За підсумками останнього ігро-

вого дня  чемпіонату Львівщини
з футзалу серед команд Срібної
ліги, гравці  ФК “Бориня”  здобу-
ли срібні нагороди.

Варто зазначити, що наші
хлопці до останнього зберігали
шанс завершити чемпіонат на
першому місці. Для цього по-
трібно було здолати в останньо-
му поєдинку “Левандівку” зі Льво-
ва.

Однак цього не сталося. Борин-
чани, з рахунком 1:6, програли
свій, чи не найвідповідальніший
матч, пропустивши таким чином
на вершину п’єдесталу футболь-
ний клуб “Левандівка”, а самі, як
торік турківські «Карпати», стали
“срібними” у срібній лізі.

Костянтин МАЛЕТИЧ.
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ПОНЕДIЛОК, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.55 Український корт
10.35, 02.10 Д/ф «Мрiї Обами»
11.25 Д/ф «Гармонiя протирiч
Тетяни Яблонської»
12.00 Орегонський путiвник
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Борхес
14.00 Д/ф «Iван Франко»
15.20 Фольк-music
16.30, 03.55 Т/с «Анна Пiль»
17.25 Твiй дiм-2
17.45 Вiкно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50 З перших вуст
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
23.15 Пiдсумки

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 - 3»
10.45, 12.25 «Мiняю жiнку - 3»
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
23.00 «Грошi»
00.30 Х/ф «Заклинач коней»

ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.20, 13.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Все повер-
неться» 16+
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.30, 05.10
«Подробицi»
21.00 Т/с «Заради кохання я
все зможу!»
23.55 Х/ф «Кохання за розкла-
дом»
02.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

ВIВТОРОК, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Т/с «Бiлий танець»
10.25 Павло Табаков «Мiй свiт»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральнi сезони
15.45 Д/ф «Мiстерiя Марiї
Приймаченко»
16.15 Мистецькi iсторiї
16.30, 03.55 Т/с «Анна Пiль»
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Переслiдуй свою

мрiю»
19.50, 22.45 З перших вуст
19.55 Нашi грошi
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.10 Свiтло

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.25 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 3»
10.50 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 4
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
12.25 «Мiняю жiнку - 4»
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «На ножах»
23.35 Т/с «Як уникнути пока-
рання за убивство»
01.40 Д/ф «Свати. Життя без
гриму»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.25, 05.10
«Подробицi»
23.45 Т/с «Птаха у клiтцi» 16+
02.15 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

СЕРЕДА, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.30 Т/с «Бiлий танець»
10.25 Д/ф «Мiстерiя Марiї
Приймаченко»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 Вiйна i мир
15.20, 02.10 Свiтло
16.00 Путiвник прочанина
16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20, 03.20 Д/ф «Євген Патон.
Щедрiсть таланту»
19.50 З перших вуст
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
02.50 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.20 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 3»
10.50, 12.25 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»

22.00 «Одруження наослiп 3»
23.30 Т/с «Як уникнути пока-
рання за убивство»
01.35 Д/ф «Свати. Життя без
гриму»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.25, 05.10
«Подробицi»
23.50 Т/с «Птаха у клiтцi»
02.15 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

ЧЕТВЕР, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Україна на смак
09.30 Т/с «Бiлий танець»
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
11.15 Д/ф «Свiтова марка
патонiвцiв»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.10, 02.10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5км. (жiнки)
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.15 На пам»ять
17.25 Школа Мерi Поппiнс
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Формула життя
Олександра Палладiна»
19.40 З перших вуст
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20, 04.40 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, 01.25 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 4»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4»
12.25 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30, 04.45 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «Чотири весiлля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.30 Т/с «Як уникнути пока-
рання за убивство»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.30, 05.10
«Подробицi»
23.50 Х/ф «Дуель»
02.20 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

П’ЯТНИЦЯ, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.30,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Свiт на смак. Д/с «Леген-
ди тофу»
09.30 Т/с «Бiлий танець»
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
11.25 Орегонський путiвник
11.55, 03.10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10км. (чоловiки)
14.00 Д/ф «Володимир Iвасюк.
Щоб народитися знову»
15.20 Вiра. Надiя. Любов
16.15 На пам»ять
17.20 Казки Лiрника Сашка
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.45 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
02.10 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 «Чотири весiлля - 4»
10.50, 12.25 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.20 «Розсмiши комiка. Дiти
2»
22.15 «Вечiрнiй квартал»
00.10, 03.35 Х/ф «Я нормально
супер гуд»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.50, 05.30
«Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасолькою»
01.45 Х/ф «Лавка Рубiнчик i ...»

СУБОТА, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
09.00 М/с «Книга джунглiв»
10.25 Хто в домi хазяїн?
10.50 Хочу бути
11.40, 02.25 Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка переслiдування
10км. (жiнки)
13.00 Кращi виступи українсь-
ких бiатлонiстiв
13.25, 03.20 Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка переслiдування
12,5км. (чоловiки)
14.15 Фольк-music
15.25 Т/с «Аристократи»
17.15 Книга.ua
17.45, 04.10 Чоловiчий клуб.
Спорт
18.45, 05.00 Чоловiчий клуб
19.30 Вечiр пам’ятi Миколи
Мозгового (ч.1)
21.00, 05.35 Новини
21.25 Вечiр пам’ятi Миколи
Мозгового (ч.2)
22.45 Мегалот
23.25 Свiт on line
23.40 Життєлюб

01.20 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
06.35 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське життя»
12.00 «Одруження наослiп 3»
13.30 «Голос країни 7»
15.40, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
17.35 «Розсмiши комiка. Дiти
2»
20.15, 02.15 «Українськi
сенсацiї»
00.10, 03.00 Х/ф «Сiм
психопатiв»

ІНТЕР
06.20 «Мультфiльм»
07.10 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасолькою»
09.00 «Україна вражає»
09.30, 03.45 Док.проект «Птах-
Гоголь»
12.10 Х/ф «Як посварився Iван
Iванович з Iваном Никифорови-
чем»
13.25, 00.25 Х/ф «Пропала
грамота»
15.00 Х/ф «Вiй»
18.00, 20.30 Т/с «Терор любо-
в’ю»
20.00, 03.15 «Подробицi»
22.30 Х/ф «Вечори на хуторi
бiля Диканьки»
01.55 Х/ф «Без сина не при-
ходь!»

НЕДIЛЯ, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
09.00 Кращi виступи українсь-
ких бiатлонiстiв
09.25, 02.25 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х6км. (жiнки)
11.15 Спогади
11.50 Театральнi сезони
12.40, 03.55 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х7,5км.
(чоловiки)
14.20 Мистецькi iсторiї
14.35 Фольк-music
15.35 Твiй дiм-2
16.00 Т/с «Епоха честi»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Китайський вiкенд. Д/с
«Легенди тофу»
21.50 Що там з Євробачен-
ням?
22.30 Арт-Клуб 38
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
01.20 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
06.20 Х/ф «Кирило i мефодiй»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 Богослужiння в Недiлю
Торжества Православ’я.
«Звернення Вселенського
Патрiарха Варфоломiя»
10.10, 11.05, 12.05, 13.25 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя»
14.35 Т/с «Життя пiсля життя»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 02.10 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
01.20 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
06.00 Х/ф «Як посварився Iван
Iванович з Iваном Никифорови-
чем»
07.20 «Мультфiльм»
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
12.00 Т/с «Терор любов’ю»
16.10 Х/ф «Два Iвани»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
23.30 Х/ф «Iнтердiвчинка»
02.20 Х/ф «Вiй»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Сумуємо, любимо, пам’ятаємо
Минає рік, як пішла з життя найдорожча та найр-

ідніша для нас людина – чоловік, тато, дідусь, прадід
і сват – Василь Миколайович
Посоленик.

До втрати близької людини ніко-
ли не можна бути готовим, адже з
нею назавжди йде частина нас.
Важко знайти слова втіхи, коли
зупиняється серце людини, що є
найголовнішою у житті кожного з
нас, проте світлі спогади про чо-
ловіка і батька, який чесно і гідно
прожив своє життя, залишивши по
собі плоди своїх добрих справ, зав-
жди будуть сильнішими за смерть.
Вічна йому пам’ять і Царство Не-
бесне.

Дружина Ганна, дочки Марія і Ярослава, сини Сергій,
Степан, Іван; невістка Андріана, численні внуки та прав-
нуки, свати з Ужгорода.

Методист відділу освіти Надія Миколаївна Гав’як вис-
ловлює щире співчуття бібліотекарю Риківської ЗОШ І-ІІ
ст. Ользі Михайлівні Захарчич з приводу великого горя
– передчасної смерті чоловіка.

Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК вис-
ловлює щире співчуття завідувачу методкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка – Миколи Васильовича Ільницького.

Родини із с. В.Турів – Щомаків, Маєцьких, Костьов’ят,
Бугелів – висловлюють щире співчуття Марії Миколаївні
Осташ з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Педколектив Ластівківського НВК висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педагогічний колектив Комарницького НВК вислов-
лює щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Відділ освіти та районна профспілкова організація
працівників освіти і науки висловлюють щире співчуття
завідувачу райметодкабінету Наталії Миколаївні Дуді з
приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Лімнянського НВК висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Присліпського НВК висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педагогічний колектив Боринського НВК висловлює
щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Педколектив Завадівського НВК висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Розлуцького НВК висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Нижньояблунського НВК висловлює
щире співчуття вчителю трудового навчання Михайлу
Миколайовичу Гацьку, вчителю української мови та літе-
ратури Любі Іванівні Гацько, психологу Дмитру Михай-
ловичу Гацьку з приводу тяжкої втрати – смерті матері,
свекрухи та бабусі.

Педколектив Хащівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педагогічний колектив Турківського НВК висловлює
щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Педколектив Нижньояблунського НВК висловлює
щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Педколектив Вовченського НВК висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Верхньогусненського НВК висловлює
щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Педколектив Турківської школи-інтернату висловлює
щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Колектив Верхньояблунського НВК висловлює щире
співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя – смерті батька.

Колектив заступників директорів навчальних закладів
району висловлює щире співчуття завідувачу райметод-
кабінету Наталії Миколаївні Дуді з приводу великого горя
– смерті батька.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Мирославі Мико-
лаївні Ільницькій з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка.

Педагогічний колектив Присліпського НВК висловлює
щире співчуття директору школи Миколі Степановичу
Бліхарю, бібліотекарю Галині Миколаївні Бліхар, вчи-
телю початкових класів Галині Миколаївні Крецул з при-
воду передчасної смерті сестри, зовиці та тітки – Ганни.

Учнівська рада самоврядування Присліпського НВК
висловлює глибоке співчуття директору школи Миколі
Степановичу Бліхарю з приводу тяжкої втрати – смерті
сестри – Ганни.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО Украї-
ни сумує з приводу смерті колишнього працівника Дмит-
ра Юрійовича Боцка і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійного.

Педколектив Верхньовисоцького НВК висловлює
щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Педколектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює
щире співчуття завідувачу райметодкабінету Наталії
Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті бать-
ка.

Колектив  Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю української мови та літератури Наталії
Іванівні Езерин з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив  Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю англійської мови Надії Йосипівні Кол-
іщак з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Дирекція та педагогічний колектив Жукотинської ЗОШ
І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття завідувачу РМК відділу
освіти Турківської РДА Наталії Миколаївні Дуді з приво-
ду великого горя – смерті батька.

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

та металопрофіль, а також:
цеглу червону, силікатну, вогнетривку, цемент, вапно,

шифер, плоский шифер, блоки фундаментні, плити пе-
рекриття, блоки з мармурової крошки, піно- і газоблоки,
плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, армату-
ра, кахель, сітка для огорожі, мінвата, пінопласт, пило-
матеріали, 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.

Візи та робота в Польщі
Допомога у відкритті польських робочих та шенген віз.

Запрошення від воєводи. Працевлаштування за кордо-
ном.

Пропонуємо по всій Україні без передоплати.
За детальною інформацією звертатись за телефо-

нами: 068-33-44-544, 099-000-76-40 або за адресою:
м. Дрогобич, вул. П.Орлика, 20А (офіс «Захід-Віза»,
автостанція).

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

Зарплата  – від 3000 грн.

Робота в Польщі
Візи (робочі, шенген, бізнес).
Робота для чоловіків, жінок та сімейних пар.
Можливо без стажу роботи.
Доставляємо до місця роботи.
Тел.: 098-835-61-34 – Віталій.

Загублене пенсійне посвідчення (№132563), видане
УПФУ у Турківському районі на ім’я Любомири Михайл-
івни Галишин, вважати недійсним.

Продається дерев’яний будинок в с. Н.Яблунька. 3
км від Турки. Є велика земельна ділянка. Поруч – доро-
га.

Ціна – договірна.
Довідки за тел.: 0999223944. Наталя.

Загублене пенсійне посвідчення (п/п 121129), видане
УПФУ у Турківському районі на ім’я Володимира Івано-
вича Сьомбака, вважати недійсним.

Загублене свідоцтво про восьмирічну освіту (МЕ
№015026), видане Либохорською ЗОШ І-ІІІ ст. на ім’я
Юрія Івановича Дзерина, вважати недійсним.

Продається двоповерхова хата в с. Присліп, 2 га при-
ватизованого поля, стайня, 2 шопи.

Тел.:0931480491.

ДП «Боринське лісове господарство» проводить
реалізацію дров паливних різних порід для населен-
ня району з 01 березня 2017 року на франковерхньо-
му складі (ціна 1м3 становить 244,00 гривні) та
надає послуги з завезенням у двір споживача
(вартість послуги перевезення віддалі 1км -  від 45
грн.)

За реалізацію дров паливних безпосередньо зверта-
тись в лісництва :

Мохнатське лісництво –  с.Мохнате;
Либохорське лісництво –с.Либохора;
Верхньовисоцьке лісництво – с.В.Висоцьке;
Боринське лісництво – смт.Бориня;
Сянківське лісництво – смт. Бориня;
А також підприємство надає послуги з порізки дров

паливних для населення району (вартість послуги по-
різки 1м3 дров становить 109 грн.)

За довідками звертатись в ДП «Боринське лісове гос-
подарство» за телефонами:  0504318779; 0504318786.

Адміністрація.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. вис-
ловлює щире співчуття завідувачу райметодкабінету
Наталії Миколаївні Дуді з приводу великого горя – смерті
батька.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. вис-
ловлює щире співчуття вчителю Либохорської ЗОШ І-ІІІ
ст. Надії Йосипівні Коліщак з приводу великого горя –
смерті брата.

Продам будинок квартирного типу в м. Турка по вул.
А.Шептицького, 8 (вище     «Ощадбанку»). 2 поверхи, 7
кімнат, досить велике підвальне приміщення. Власне
подвір’я і город. Будинок вкладень не потребує. + Меблі.
Світло, газ, вода, wi-fi. Гараж для легкового авто, зруч-
ний заїзд.

За детальною інформацією телефонуйте:
0501563486 (Валентина).


