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З-поміж більше 30 важливих питань фінансово-економічного характеру, що були винесені на VІІ сесію Турківської районної ради, найінтригуючим, можна сказати конфліктним, стало кадрове – призначення головного лікаря Турківської КЦРЛ.
Спочатку депутати не підтримали пропозицію зняти його з порядку денного як таке, що недоопрацьоване. Таку рекомендацію
дала напередодні президія районної ради.
Перед тим, як приступити до
голосування, свої міркування з
цього приводу висловили депутати Мирослава Калинич, Мирослава Павлик, Лілія Вишинська, Іван
Дуда, Микола Лило. Напевно так
співпало, що жінки-депутати переконували колег не розглядати
дане питання, а чоловіки – навпаки – ратували за розгляд. На хвилі
чоловічої солідарності, вони були
заодно з учасниками АТО, ветеранами Афганістану, присутніми
в залі. Ще задовго до сесії активісти скерували листи голові районної ради на підтримку Костянтина Коробова. Своїми довода-

ми з трибуни сесії ділилися Микола Коноваленко, Мирон Волчанський, Євген Стерлянніков,
Іван Панцир. Щодо 130 підписів
від медичної громадськості, на
підтримку Костянтина Федоровича, Мирослава Павлик, яка є
головою комісії з гуманітарних питань та ЗМІ, сказала, що підписи
були зібрані під тиском. На її думку, аби дізнатися, кого справді хочуть бачити медики своїм керівником, треба запитати всіх – майже тисячу працюючих в охороні
здоров’я району, розглянути дане
питання на профільній комісії.
Мала рацію й Мирослава Калинич,
коли говорила, що до процедур
призначення слід більше залучати громадських організацій. А переважна більшість присутніх в
залі підтримала думку, що не важ-

ливо, кого призначать головним
лікарем, важливо, аби призначення відбулося якомога скоріше.
Адже від цього багато залежить:
акредитація лікарні, здача в експлуатацію корпусу хірургічного
відділення і т. ін.
Про свої плани, в разі обрання,
розповів і сам претендент Костянтин Коробов. І лише після цього
відбулася напружена процедура
голосування. В результаті, свої голоси на підтримку Костянтина Федоровича віддали 16 депутатів, 14
– утрималися, 4 – не голосували.
Отже, як бачимо, для того, щоб
позбутися приставки «в.о.», кандидату не вистачило 2 голосів.
Без особливого ентузіазму було
розглянуто майже всі інші питання. А ось коли треба було голосувати за звернення, що стосувалося підтримки блокадників на Сході
України, забракло голосів. А тому
головуючий не закрив сесію, а переніс розгляд на наразі невизначений термін.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÑÌ²ÒÒªÂÎÇ: ×ÎÃÎ Â ÍÜÎÌÓ
Á²ËÜØÅ – ÏÎË²ÒÈÊÈ ×È ÊÐÈÌ²ÍÀËÓ?
Наприкінці минулого тижня правоохоронні органи провели обшук у Турківській міській раді та в
помешканнях деяких посадовців мерії. Йдеться начебто про зловживання під час процедури придбання через систему Прозоро сміттєзбиральної машини, марки КАМАЗ, вартістю 1 млн. 176 тис.
грн. У зв’язку з цим , у мережі Інтернет та вулицях міста триває активне обговорення сенсаційної
новини, яка досить часто переповнена домислами і чутками, а ще – злорадством.
Правоохоронці поки що не коментують ситуації, очевидно, в інтересах слідства. Натомість міський голова Геннадій Когут каже, що справа чисто політична і є помстою за його критичні висловлювання на адресу
Президента України та дій влади взагалі. Втім, хочеться вірити, що розслідування буде неупередженим і
об’єктивним, і ми всі дізнаємося, як кажуть, де котлети, а де мухи.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОДНІ БУДУЮТЬ, ІНШІ – РУЙНУЮТЬ
Напередодні 8 березня, наче подарунок жінкам, працівники Лімнянського лісництва ДЛГП
«Галсільліс» змайстрували на Каплунівці, поблизу с.Вовче, гарну альтанку – зі столом, лавочками, і навіть ящиком для сміття. Подорожуючі тут завжди могли б відпочити, милуючись чудовими карпатськими краєвидами, чи попоїсти. Але не пройшло й тижня, як хтось викрав з альтанки
лавочки. Відповідну заяву лісівники написали у Турківське відділення поліції. І добре було б, якби
правоохоронці знайшли крадія і покарали.
До речі, на цьому ж місці декілька років тому уже була альтанка, але неадекватні «відпочиваючі» почали
розкладати в ній вогонь, від чого дерев’яна споруда зайнялася. Після цього лісівники змушені були її
розібрати.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

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

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

З нагоди ювілейного дня народження щиросердечно вітаємо
дуже дорогу нам людину – кохану і турботливу дружину, чуйну, люблячу, дбайливу, найкращу у світі матусю і бабусю – Оксану Лук’янівну
Марчишин із Ропавського. Бажаємо їй
міцного здоров’я, радості, любові, поваги,
достатку, мирного неба над головою, Божої
ласки на многії і благії літа.
Хай проліском ніжним життя Ваше
квітне
І щирістю сяє душі доброта.
Здоров’я міцніє і радість розквітне,
Довік не згасає людська доброта.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається.
Всіх благ земних, любові і натхнення,
Хай світить Вам небесна височінь
І Божеє щодня благословення.
З любов’ю – чоловік Роман, доньки Алла і Мар’яна, сини Іван і
Василь, зять Олег, онучка Іванночка.

Дорогеньку доньку, сестричку – Оксану Лук’янівну Марчишин – із
45-м ювілеєм щиро вітають мама Софія, сестри Надія та Стефанія,
племінники Василь, о. Володимир із сім’єю, Леся з сім’єю та вся
велика родина і бажають ювілярці:
Всією родиною ми Тебе вітаємо,
Міцного здоров’я і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Мати Пречиста Тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа на щастя й добро.

Парафіяни і церковний комітет с. В.Яблунька
щиросердечно вітають із днем народження, яке
святкуватиме завтра, настоятеля храму – о. Йосифа Пограничного – і бажають шановному імениннику усіх земних благ і довголіття.
Нехай Всевишній обдарує Вас, отче, і Вашу родину міцним здоров’ям, радістю і Своїм благословенням на многії і благії літа.
Нехай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить співає,
Хай наша вдячність, шана і любов,
Вам у житті завжди допомагають.
Здоров’я Вам – на многії й щасливії літа.
Хай душу зігріва родинна теплота.
Хай стане сил у Вас цей шлях земний пройти,
Нелегкий хрест священицький достойно донести.

21 березня святкуватиме свій ювілей чарівна і любляча Ірина
Вікторівна Бахур із с. Бережок. Із прекрасним життєвим святом її щиро вітає сім’я
Вишинських і бажає їй міцного здоров’я –
з роси і води, нев’янучої молодості, душевної теплоти, любові, здійснення задуманого, миру, достатку, рясних Божих благословінь.
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

2 стор.
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ÏÅÐÅÂ²ÇÍÈÊ²Â ßÊ²ÑÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ
Згідно графіка обласної державної адміністрації, минулої
п’ятниці наш район відвідала, й разом з головою райдержадміністрації Олександром Лабецьким і головою районної ради Володимиром Лозюком, провела слухання щодо здійснення пасажирських перевезень заступник голови ОДА Ірина Гримак. На
зібрання були запрошені голови місцевих рад, перевізники, представники громадських організацій. Розглянуто недоліки в
роботі всіх проблемних маршрутів, заслухано пропозиції й зауваження як голів сільських рад, так і тих, хто здійснює перевезення.
Уже до 1 квітня перевізників
візників, щоб у кожному автобусі
зобов’язано об’їхати всі громабув «Куток споживача», де для
ди, де з керівниками погодити
пасажирів буде розміщено
графіки руху, з врахуванням всіх
інформацію про пільги в повнофорс-мажорних обставин, скажму обсязі, які ніхто не відміняв,
імо неякісних автомобільних
графіки руху, місця зупинок,
доріг, через що бувають часті
вартість проїзду від зупинки до
зриви на маршрутах. Такі погодзупинки та вартість проїзду на
ження з підписами Ірина Яросмаршруті взагалі. Також з 1
лавівна просила передати в обквітня компенсацію за пільгове
ласну адміністрацію для відповперевезення влада проводитиідного коригування маршрутів.
ме щомісяця, згідно акта викоТакож ОДА вимагає від перенаних робіт. На практиці це виг-

СВЯТО СПРАВЖНІХ
ПАТРІОТІВ
Цього року вперше в Україні відзначали День українського добровольця. Бо саме добровольці зупинили наступ агресора на
нашу землю. Навесні 2014 року була зафіксована рекордна явка
у військкомати країни. Люди приходили самі, не чекаючи повістки.
Інші самоорганізовувалися у батальйони і вирушали на Схід. Це
свято було ухвалено постановою Верховної Ради України 17
січня 2017р. У нашому районі також є добровольці. Одним із перших був Роман Мотичак, житель с. Лімна, який 10 серпня 2014р.
геройськи загинув у боях під Іловайськом.
Минулого вівторка День українського добровольця відзначила й громадськість Турківщини. У культурно-мистецькому
центрі «Україна» з цієї нагоди відбулися урочистості.
Вела свято працівник РНД Надія Донець. Після того, які усі присутні
у залі виконали Гімн України, вона запросила до слова першого
заступника голови Турківської РДА Миколу Яворського.
– Я щиро вітаю усіх присутніх у залі в перший раз відзначення такого
важливого свята, – сказав Микола Михайлович. – Згадаймо той час,
коли агресія Росії проти України змусила тисячі відданих синів і дочок
України стати бойовою основою, я би сказав, навіть ідеологічною
основою Української Армії. Це не були професійні військові, а прості
люди – різних професій і різного віку, які стали на захист нашої держави. Тому це свято ми маємо зробити великим святом в нашій країні і
відзначати його на найвищому рівні. І проповідувати молодому поколінню цю важливу істину, що Україна є непоборною, сильною, вільною
і суверенною державою. Від себе особисто хочу подякувати усім добровольцям, які без примусу пішли у військкомати, влилися в ряди оборонців і стали надійною опорою на передовій. Дякуючи вам, а також
тим, хто підтримав добровольців у важкий час, було зірвано плани
окупанта. Українці показали, що разом ми – сила.
Затим виступаючий запросив до слова турківчанина Миколу Коноваленка, учасника антитерористичної операції, який на передовій
захищав суверенітет України від російського агресора.
– Я щиро вдячний усім, хто завітав сьогодні сюди, аби вшанувати
воїнів-добровольців. Особливо дітям, бо згадую сьогодні, як підтримували нас, воїнів, ваші дитячі малюнки, гріли душу і серце, – звернувся
він до дитячої аудиторії, якої у залі культурного центру було чи не
найбільше. – Ми з ними ніколи не розлучалися. Пригадую, як з
малюнком однієї зі школярок м. Турка, який носив у кишені, біля серця (на папері був намальований козак з шаблею в руках), загинув мій
побратим. Велика вам усім подяка за підтримку, шановні турківчани, і
слава – Героям!
Хвилиною мовчання було вшановано тих добровольців, що віддали
своє життя за Україну і її народ.
Присутні мали можливість подивитися концертну програму, підготовлену спеціально до свята творчими дитячими колективами та учасниками художньої самодіяльності.
Ольга ТАРАСЕНКО.

лядатиме приблизно так:
скільки реально пасажирівпільговиків перевезено, за
стільки й заплатять.
З розумінням поставилася
Ірина Ярославівна й до зауважень перевізників щодо неякісних автомобільних доріг й звернула увагу місцевій владі та керівництву шляхової організації, що
уже найближчим часом необхідно приступати до ремонту.
Адже й справді, дико в ХХІ ст.,
коли до села не те що рейсовий
автобус не їздить, а й навіть хліб
не можуть довезти через катастрофічний стан дороги. Цією
тривожною інформацією поділився з присутніми, розповідаючи про своє село, Боберківський сільський голова Микола
Копанишин.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Í²×Í²
«ÃÀÑÒÐÎËÅÐÈ»
ÎÁ²ÊÐÀËÈ Â
ÒÓÐÖ² 4 ÃÀÐÀÆ²
У ніч з 9 на 10 березня, в м.
Турка, по вул. Молодіжна, зловмисники, шляхом злому
замків, обікрали 4 гаражі.
Вартість викраденого –
близько 40 тис. грн. Цієї ж ночі
в с. Розлуч, з автомобіля
місцевого жителя було знято
чотири колеса. З відповідними
заявами потерпілі звернулися
у Турківське відділення поліції.
Як з’ясувалося згодом, подібні
крадіжки відбулися й на Старосамбірщині. Щоправда, там обікрали аж 6 гаражів.
Вживаючи спільних слідчооперативних заходів, уже невдовзі в м. Старий Самбір камера спостереження зафіксувала
підозрілий автомобіль, а згодом,
після встановлення його власника, з’ясувалося, що саме він та
його спільник причетні до крадіжок. В цьому зловмисники зізналися. Слідчі дії тривають.
Аналізуючи криміногенну ситуацію, правоохоронці кажуть, якби
в нашому місті хоча б на в’їздах
були встановлені камери спостереження, злочини можна було б
розкривати значно швидше і легше. Прикладом цьому може слугувати м. Трускавець, де з допомогою камер, яких у місті є дуже
багато, по гарячих слідах розкривають кожен другий злочин. До
речі, в багатьох містах місцева
влада не дає дозвіл на початок
діяльності підприємцю, якщо на
будівлі, де він започатковує
бізнес, не встановлено камеру.
Таку практику можемо започаткувати й у Турці.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

МІКРОПРОЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ
СПІВФІНАНСУВАННЯМ
14 березня сесія Турківської районної ради виділила 1 млн. 358 тис. грн. на співфінансування
мікропроектів Львівської обласної ради, що реалізовуватимуть на Турківщині. У цьому році наш
район подав 35 заявок, з яких 14 стали переможцями.
Зокрема в освіті – Турківський, Вовченський, Завадівський, Карпатський, Присліпський НВК та Либохірська ЗОШ І-ІІІ ст.; культурі – народні доми сіл Багнувате та Вовче; в медицині – лікарські амбулаторії сіл
Лімна, Верхнє Висоцьке, Ясениця та Боринська КМЛ. Відібрано й два мікропроекти для облаштування
вуличного освітлення м. Турка, зокрема по вул. Травнева та Круг Городище (Старе Село). Не виключена
можливість, що в разі дофінансування програми обласною радою, до переможців можуть долучитися ще й
Верхньояблунський НВК та Сянківська ЗОШ І-ІІ ст.
Нагадаємо, що у минулому році, з 35 поданих мікропроектів, схвалення отримали і були реалізовані – 34.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щиросердечно вітаємо із прекрасним і славним життєвим ювілеєм – 80-річчям від дня народження – Марію Михайлівну Вовчанську із с. Вовче.
Бажаємо, дорогенька, аби Господь дарував Вам добре здоров’я, тільки світлі і
радісні дні у житті, свою ласку, опіку і благословення. Добра, достатку, миру, усіх земних благ Вам – на многії і благії літа.
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці весняні гарні дні,
Бо Ви для нас й дружина, і бабуся, й
мати,
І кращої немає на землі.
Щоб Ви ще правнукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час.
Щоб довго здоров’я міцне іще мали, –
Ми молимо Бога за Вас.
З любов’ю – коханий чоловік Михайло, діти – Лілія з сім’єю, Микола
з сім’єю, Михайло з сім’єю, Наталія, онуки та правнуки.

16 березня відсвяткувала свій день народження – Марія Олексіївна Паращич із с. Шум’яч. Дорогу і люблячу матусю, дружину, бабусю і сваху сердечно вітають чоловік Микола, доньки Галина і Любомира, сини Василь та Микола, зяті Віталій та Володимир, онуки
Олег, Владислав і Вадим, свати з Турки і Шум’яча і бажають їй:
Сьогодні день народження у Вас
І ми всі Вас вітаєм від душі.
І віримо, що прийде Ангел із небес
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик від любові –
Любов від Бога, друзів і дітей.
І віримо, що дуже скоро
Ви матимете сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя.
І хоч воно не кожному дано,
Бо скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорніть,
Бо третій ключик – від здоров’я –
Його найбільше в світі бережіть.
А сьогодні відзначає свій ювілейний день народження ще одна
дорога людина – Марія Миронівна Гнатів, яку з любов’ю вітають син
Віталій з дружиною Галиною та дітьми – Олегом і Владиславом і
бажають їй довгих і щасливих років життя.

Люблячу, дорогу і турботливу дружину і матусю – Оксану Галац,
жительку м. Турка, із 35-річчям від дня народження щиросердечно вітають доньки Христина, Діана і Марія та
чоловік Тарас і бажають дорогій їм людині
неба безхмарного, настрою гарного, щастя
без ліку і довгого віку.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Колектив Верхньояблунської сільської ради та виконавчий комітет щиро вітають з днем народження отця Йосифа – настоятеля
церкви Святого Духа с. В.Яблунька і бажають йому міцного здоров’я, успіхів на ниві служіння Господу і людям, родинного благополуччя, довголіття.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Коханого чоловіка, любимого тата, онука – Михайла Олексійовича Негера – з с. Либохора щиро вітають з ювілеєм дружина Світлана, дочка Вікторія, син Михайло, дід Михайло і вся родина та бажають ювіляру міцного
здоров’я і довголіття.
З днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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Транскордонне співробітництво було і залишається одним
із пріоритетних напрямків діяльності депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушанського, спільно з місцевою владою виборчого округу №125, зокрема адміністративних територій України, що межують з європейськими країнами, у першу чергу – з Польщею. Адже це інвестиції, завдячуючи яким
можна краще вирішувати проблеми інфраструктурного характеру для населених пунктів прикордоння; це і розвиток
двосторонніх економічних зв’язків, а також співробітництво
у різних сферах: культура, спорт, туризм тощо. Але найголовніше - чим тісніша транскордонна співпраця, тим міцніші
взаємини між Україною і Польщею, міцніші стосунки між народами наших держав.
Народний депутат України
Андрій Лопушанський превентивно офіційно звернувся до Голови польсько-української парламентської групи Сейму Міхала Дворчака з питання розвитку пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури. Ця тема
була предметом розгляду на засіданні Комісії з питань пунктів
пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської
Міжурядової Координаційної
Ради з питань міжрегіонального співробітництва, яке відбулося 10 березня 2017 року. У цьому зверненні народний обранець наголошує на необхідності
вирішення проблеми відкриття
нових пунктів пропуску (переходів) у Старосамбірському і
Турківському районах, яких на
кордоні з Польщею вкрай недостатньо. У зв’язку з цим, для громадян існує дискомфорт, найперше, через вимушеність вистоювати довгі черги. Андрій
Ярославович підкреслив у зверненні, що «Створення нових
пунктів пропуску на території
Старосамбірського та Турківського районів Львівської області
дозволить забезпечити належні
умови та збільшити пропускну
здатність транспортних засобів
через українсько-польський
державний кордон, а також
значно розвантажив уже існуючі
пункти пропуску». Депутат попросив пана Дворчака запропонувати уряду Польщі розглянути
можливість створення нових
пунктів пропуску на південній
ділянці українсько-польського
кордону (Старосамбірський та
Турківський райони) та відновлення руху залізничного транспорту на існуючій колії європейського зразка, за напрямками
«Загуж-Санок-УстрикиДолішні–Хирів» і «Хирів-Доброми ль -Н и жанк о в ичі– П ер емишль».
Варто зазначити, що ще 10
жовтня минулого року на засіданні Комісії з питань облаштування пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської Міжурядової
Координаційної Ради з питань
міжрегіонального співробітництва, яку з українського боку очолював голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, а
з польського – воєвода Підкарпатський Ева Леніарт, питання
перспективи розвитку прикордонної інфраструктури та інфраструктури на кордоні, а також
розвитку контактів між адміністративно-територіальними одиницями України та Республіки
Польща вже розглядалося. Тоді
з нашого боку була створена
робоча група з напрацювання
дорожньої карти будівництва
нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Згідно з Програмою «Облаштування та роз-

будова державного кордону до
2020 року», планувалося побудувати пропуски в місцях перетину кордону, а саме: БудомєжГрушів, Долгобичув-Угринів,
Кросценко-Смільниця, Мальговичі-Нижанковичі. До речі, планувалось і будівництво (відкриття) в наявних та нових пунктах
пропуску туристичних, піших та
велосипедних пунктів перетину.
Усі ці наміри відповідно запротокольовані.
27-28 жовтня 2016 р. у м. Львів
відбулось XIII засідання українсько-польської Міжурядової
Координаційної Ради з питань
міжрегіонального співробітництва та був підписаний відповідний протокол, у другому пункті
якого, в абзаці 14, зазначено
про створення нових пунктів
пропуску та дорожньої інфраструктури на південній ділянці українсько-польського кордону
(Старосамбірський та Турківський райони).
У зв’язку з цим, Андрій Лопушанський наголосив: «Складовою частиною 125-го виборчого
округу, жителі якого обрали
мене до Верховної Ради України, – є Старосамбірський та Турківський райони, які розміщені
вздовж прикордоння, між Україною та Республікою Польща, з
протяжністю прикордонної смуги 65 кілометрів (по Турківському району) та 72 кілометри (по
Старосамбірському району). На
такій протяжності кордону є
тільки один пункт пропуску«Смільниця-Кросценко», хоча,
згідно з європейськими нормами, на відстані кожних 30 кілометрів мав би бути пункт пропуску. Загалом на вказаній ділянці
кордону їх мало би бути мінімум
4. Відсутність достатньої
кількості пунктів пропуску створює великі черги, в яких люди
постійно чекають від 5 до 10 годин.
Турківський район залишається єдиним у Львівській області,
де не функціонує жодного пункту пропуску на українськопольському кордоні, а тому
відсутність такого пункту змушує
людей витрачати багато часу та
долати великі відстані. Крім того,
тут розташований Західний реабілітаційно-спортивний центр
Національного комітету спорту
інвалідів України, який є унікальним для України та Східної
Європи. Звичайно, що місцеві
жителі розглядають його як
один із перспективних об’єктів
для розвитку спортивної та туристичної інфраструктури області в
контексті можливостей, які дає
децентралізація влади».
Також народний депутат звернувся з проханням скерування в
робочу групу України та Республіки Польща, для вивчення
можливості створення пунктів
пропуску в Старосамбірському

та Турківському районах, на кордоні з Республікою Польща, та
розбудови дорожньої інфраструктури прикордоння представників: від посольства України в
Республіці Польща, від вітчизняної фіскальної служби, від Державної прикордонної служби
України.
Що ж маємо у підсумку? 10
березня 2017 року в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів–
Будомєж» відбулося засідання
Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської Міжурядової координаційної ради з
питань
міжрегіонального
співробітництва. Комісія проаналізувала стан реалізації досягнутих на її попередньому засіданні від 6 жовтня 2016 року
українсько-польських домовленостей. З-поміж іншого, зокрема була обговорена ситуація на
українсько-польських пунктах
пропуску (розмежування руху
легкового автотранспорту з вантажним у міжнародному пункті
пропуску для автомобільного
сполучення «Краківець–Корчова» та стан підготовки до початку запровадження контрольних
процедур). Комісія визнала, що
більшість питань залишається
актуальними, і необхідним є
продовження їх вирішення. Також польська сторона звернулася до української сторони з
проханням створення -до часу
остаточного завершення будівництва з українського боку—
об’єктів тимчасової інфраструктури, що дасть можливість проводити оформлення на новозбудованій автомагістралі «Краковець–Корчова». Українська ж
сторона на це зазначила, що
створення тимчасової інфраструктури на українській частині
цього міжнародного пункту пропуску є недоцільним у зв’язку з
тим, що за рахунок кредитних
коштів уряду Республіки Польща
будуть розпочаті будівництво
інфраструктури, призначеної
для руху легкового автотранспорту і автобусів, а також модернізація і автоматизація пункту
пропуску.
Українська сторона повідомила про зацікавленість у продовженні реалізації Проекту Європейського Інструменту Сусідства
та Партнерства Програми
«Польща–Білорусь–Україна.
2007–2013», в рамках якого передбачена
реконструкція
міжнародного пункту пропуску
для автомобільного сполучення
«Устилуг».
Комісія вислухала інформацію
про стан робіт з виготовлення
документації під будівництво
пункту пропуску «Нижанковичі–
Мальховіце». Українська сторона поінформувала, що для запровадження пішохідного руху в
міжнародному пункті пропуску
для автомобільного сполучення
«Нижанковичі–Мальховіце» необхідно внести зміни до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і урядом Республіки Польща про
утворення на українськопольському державному кордоні цього пункту пропуску.
Також Комісія розглянула питання про можливість і
доцільність впровадження пішохідного руху в автомобільних

пунктах пропуску «Угринів–Долгобичув» і «Рава-Руська – Гребенне» та запропонувала розглянути можливість впровадження на українсько-польському
кордоні нових автомобільних
пунктів пропуску та створення
нових пунктів пропуску на українсько-польській ділянці державного кордону («Боберка–
Смольнік», «Лопушанка–Міхновець» та «Адамчуки–Збереже».
Це дозволить посилити ефект
від прикордонного співробітництва та інтенсифікувати двосторонні економічні зв’язки на прикордонних територіях.
У зв’язку із збільшенням
транскордонного руху, який випливає з відповідних правил Митного Кодексу України та зобов’язує громадян України, які є
співвласниками транспортних
засобів іншої держави, покидати територію України протягом
5 днів з моменту останнього
в’їзду, польська сторона порушила проблему перетину державного кордону автомобілями з
польськими реєстраційними
номерами, співвласниками яких
є громадяни України. Українська сторона повідомила, що з
метою врегулювання вказаного
питання, розроблено проект
Закону України «Про внесення
змін до Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення
транспортних засобів особистого користування)». Вказаний законопроект розглянуто та погоджено Державною фіскальною
службою України, і після прийняття відповідних законодавчих
актів (змін) із зазначеного питання польську сторону буде
негайно проінформовано.
Не в останню чергу необхідно
зауважити в розрізі порушеної
теми, що стан під’їзних доріг з
української сторони до існуючих
пунктів пропуску на українськопольському кордоні та тих, що
плануються до розбудови, є проблематичним, багато дорожніх
ділянок потребують ремонту чи
реконструкції, а саме: «Грушів–
Будомєж», «Смільниця–Кросценко», «Устилуг–Зосін», «РаваРуська–Хребенне», а також
«Нижанковичі–Мальховіце». Українська сторона повідомила,
що в рамках реалізації Договору
між урядом України та урядом
Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної
допомоги планується проведення робіт з капітального ремонту
та реконструкції під’їзних доріг
до зазначених міжнародних
пунктів пропуску.
Важливе місце на засіданні
Комісії посіло питання про стан
справ щодо проекту Договору
між Урядом Республіки Польща
і Кабінетом Міністрів України
про співпрацю при виконанні
контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон.
Польська сторона надала
інформацію щодо перспективи
проекту вище зазначеного Договору.
Українська сторона повідомила, що на початку 2017 року
польській стороні були надані
пропозиції стосовно пріоритетів
організації спільного контролю
(в одному місці) в пунктах пропуску на українсько-польському
кордоні.
Сторони домовились, що наступне засідання Комісії відбудеться у другій половині 2017
року.
Іван ГРИСЬ,
помічник-консультант народного депутата України.
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Дорогу і люблячу людину –
Ірину Василівну Кричківську –
жительку с.
Межигір’я –
з ювілеєм –
40 -річчям
від дня народження –
щиро вітають
коханий чоловік Володимир, дочки Тамара,
Юлія, Михайлина, зять Віталій, онук Святослав і бажають їй:
Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні.
Нехай здійсняться тисячі
бажань.
Щоб доля дарувала тільки
щастя –
Ні краплі бід, ні жалю, ні
страждань.
Життя хай квітне, мов
вишневий сад.
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів й
надії.
Свій золотий, піввіковий ювілей
19 березня відзначатиме Стефанія Іванівна Рошко з с. Либохора.
Дорогу, люблячу і турботливу дружину,
маму, тещу щиросер дечно
вітають із ювілеєм чоловік
Данило, сини
Андрій, Василь, Іван,
дочка Василина, зять
Максим і вся
велика родина і бажають їй міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, миру, достатку,
здійснення усього задуманого,
Божої опіки і благословення на
многії і благії літа.
В честь ювілейного Вашого
дня
Для Вас щонайкращі наші
слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде
Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде
любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні
дні,
Хай сонце всміхається Вам у
житті.
Дорогу, рідненьку сестричку,
цьоцю, жительку с. Явора – Марію Іванівну
Марусяк – із
60-річчям від
дня народження щиросердечно вітають брат
Микола з сім’єю,
сестра Надія з
сім’єю і бажають
ювілярці міцного здоров’я,
світлої радості в житті та Божого
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.
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Влітку 2017 року на Турківщині пройдуть Всесвітні
Бойківські фестини. На цей раз – уже шості. Під час проведення цього найбільшого етнічного свята бойків, вже стало традицією вшанування визначних постатей нашого краю, які в
різний спосіб прислужилися своєму народу, вклали свій гідний
внесок в питання культури, духовного і національного відродження віками гнобленого українського люду.
На розгляд оргкомітету Бойківських фестин і на суд широкої громадськості пропоную дві постаті: батька і сина – Миколу та Івана Боберських – з порівняно невеликого, але славного села в підніжжі гори Магура – Лопушанки Лехневої.
Одним з найбільш відомих
священиків кінця ХІХ ст. – початку ХХ століття в нашому бойківському краї був Микола Боберський, виходець із с. Лопушанка Лехнева Турчанського
повіту.
Народився він 21 травня 1844
року в сім’ї Івана та Варвари
Боберських. Історія роду Боберських сягає самих початків
заснування села, і перша згадка про цей рід датується 1565
роком. Маючи в своєму володінні землі та млин, Боберські були з заможних людей,
які користувалися в селі авторитетом. Про це свідчить хоча би
той факт, що Івана Боберського
вибирали війтом, і на цьому посту він був незмінно 30 років.
Після закінчення тривіальної
школи в с. Хащів, побачивши в
хлопця здібності, батьки послали Миколу на навчання до Головної школи в Лаврові, яка діяла при монастирі Св. Онуфрія.
Жив там Микола в найманій
курній хаті неподалік монастиря. Професор Василь Стояновський, також колишній
учень Лаврівської школи, у своїх
спогадах писав, що його кращим
другом був Микола Боберський,
родом з гір, хлопець кмітливий і
щирий. «Ми дуже любилися», –
відмітив Стояновський.
Школу в Лаврові М.Боберський закінчив з відзнакою у 1860
році, і батьки послали його вчитися в Самбірську гімназію. Слід
сказати, що це були часи, коли
більшість дітей взагалі не
відвідували школу, особливо в
сільській місцевості, а про якусь
більшу освіту думали одиниці.
Навчаючись у Самбірській
гімназії, Микола також був серед
кращих. Про це свідчить той
факт, що вже з п’ятого класу йому
дозволили репетиторство за
відповідну плату. Це стало великою підмогою для нього у навчанні. Гімназійну матуру
(підсумкові іспити) Микола здав
також з відзнакою у 1868 році і
міг стати вчителем тривіальної
школи. Але, виконуючи бажання
хворої мами, він після літніх канікул вступив на навчання до
Львівської духовної семінарії, де
навчався три роки. Вчився дуже
добре, а допомагав йому в цьому дар Божий – неабияке красномовство і гарний баритоновий
голос, що дуже важливо для священика.
У 1871 році, з волі Перемишльського владики О.Сембратовича, М.Боберський перевівся до Перемишля, де, вже
вкотре з відзнакою, закінчив богословські студії у 1872 році. В
цьому ж році він узяв шлюб з
Анною-Домінікою Козаневич –
вчителькою за фахом, а 5 січня
1873 року сам перемишльський

єпископ І.Ступницький висвятив
Миколу на священика.
Хоча вже більше десятка років
він прожив у містах Самбір,
Львів, Перемишль, туга за рідними горами була настільки великою, що над місцем душпастирювання довго не роздумував, а
попросився на тимчасово вільну

парафію в с. Бітля Турчанського
повіту, де і до батьків, при потребі, можна час від часу навідатися. Вже в січні молодий священик з дружиною був у одному
з найбільш віддалених, але
близьких серцю сіл рідного
краю. Тут початкуючий парох
вразив усіх своїми палкими проповідями і красномовством, за
що сусіди – парохи запрошували його на празники як проповідника. Дружина о. Боберського, Анна Козаневич, вчила
бітлянських дітей читати і писати.
Але обставини склалися так,
що в цьому ж 1873 році, влітку,
єпископ І.Ступницький переводить о. Боберського в с. Доброгостів, що біля Дрогобича. Це
була велика парафія, але чи не
найбільшим лихом її було п’янство і проблеми, пов’язані з цим
злом. Перевід був вимушений, з
надією, що енергійний священик
своїм словом змінить становище. Споювали селян жиди-корчмарі. З ними і повів боротьбу
парох, але в тодішніх умовах це
лише призвело до конфліктів не
лише з власниками корчм, а й з
владою, яка почала переслідувати священика.
Бажане не стало дійсністю, і
перемишльський єпископ, щоб
пригасити конфлікт, перевів о.

Боберського знову на Турчанщину, в с. Завадка (тепер Сколівський район). Сталося це через рік
перебування в Доброгостові – в
1874 році.
У с. Завадка о. Боберський
пропрацював два роки, але
саме тут, осмислюючи пережите, пише перші статті з богослов’я морального і пасторального, друкуючи їх у священичому
журналі «Руській Сіонь», а дещо
пізніше – в «Галицькій Сіонь».
Природну обдарованість і священичий талант підмітили в церковних колах, в тому числі і серед керівництва. Було вирішено
перевести о. Боберського ближче до міст рівнинного Передкарпаття. Так у 1876 році він потрапляє на велику парафію с.
Стрільбичі, що біля Старого
Самбора. Тут о.
Боберський знову виступає духовним проповідником боротьби з
п’янством. Його
проповіді стають
дієвими, а тому
його часто переводять в інші парафії сс. Гординя,
Криниця,
навіть
у
м.
Самбір, і так аж
до 1879 року.
З 1879 по 1883
рік він працює в
с. Черхава коло
Самбора, де засновує «Братство
тверезості» –
одне з перших на
Бойківщині. Друкується в уже згадуваних часописах
«Руській
Сіонь» і «Галицькій Сіонь», а
також «Въестникь» і «Душпастир». Тут він
видає цілу збірку проповідей, яка
вийшла з друку в 1884 році, під
назвою «О п’янстве». Отець
Боберський добре розумів, що
п’янство не лише тілесна, а й
духовна отрута не лише окремо
взятої людини, а й цілої нації,
один із шляхів її деградації і закабалення. П’янство – це і сімейне лихо, коли через оковиту виникають різні негаразди, і аж до
жебракування дітей. Щоб розплатитися із корчмарями, п’яні
господарі часто віддавали
навіть ґрунти.
Приклад о. Боберського варто наслідувати і теперішньому
духовенству, адже п’янство поширилося не лише на дорослих, а
й на підлітків, і є великою небезпекою для нації.
Зі сльозами на очах проводжали парафіяни свого пароха на
велику парафію Злоцьке біля
Нового Сонча (тепер Польща).
Тут о. Боберський повів боротьбу з іншим злом – «москвофільством». За нецілих чотири роки
йому вдалося це містечко перетворити в свідоме українське. З
цією метою він створив тут одну
з перших на Лемківщині «Руську
читальню», яку у 1885 році перейменував на читальню «Просвіта» і налагодив її зв’язок зі
Львовом. У громадській роботі
йому допомагала дружина Анна,
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яка вела просвітницьку роботу з
дітьми і жінками.
Крім цього, у Злоцьку парох
Боберський заснував крамницю
і молочарню, що піднесло добробут населення. За все це єпископська консисторія нагородила о. Боберського гідністю почесного крилошанина.
Як і в молоді роки, о. Миколу
Боберського постійно тягнуло
ближче до дому, в рідні краї. У
1888 році звільнилась парафія
у с.Ваньовичі коло Самбора, і о.
Боберський переїжджає туди. У
с.Ваньовичі отець-крилошанин
Боберський пробув тридцять
років, де віддав свої сили і досвід
роботи з парафіянами. Відзначився він як священик з благородними проповідями і гарним
голосом, за що його постійно
запрошували на празники до
Самбора.
Продовжував він виконувати і
велику громадську роботу, а в
1890 році заснував у селі читальню «Просвіта» та мішаний хор
при ній. Оскільки в селі не була
добудована церква, душпастир
організовує громаду, налагоджує
випал цегли і в 1897 році закінчує мурований храм Святого Миколая, який стоїть досі. Отцем
Боберським було засновано також «Братство тверезості», а в
1891 році – одну з перших на
Бойківщині кооперативу, яку
з’єднав з «Народною торгівлею»
у Львові. Він також був головою
товариства «Просвіта» у м.
Самбір. Саме в часи головування о. Миколи розпочато збір
коштів на будівництво у місті Народного дому «Просвіта». Новосілля у ньому було справлено у
1904 році, а в 1913 році там читав свою поему Іван Франко.
Немає сумніву, що слухав її й о.
Микола Боберський.
Непримиренним він був і
щодо місцевих «москвофілів»,
або, як їх називав, «кацапів».
У роки Першої світової війни
часто хворів, переживав, оскільки не був осторонь політики. Будучи щирим українцем, не дожив
до важливої події – проголошення ЗУНРу – всього два місяці.
Помер отець М.Боберський раптово 22 серпня 1918 року, на 74му році життя. Похорони, незважаючи на воєнні часи, були велелюдними, що свідчило про велику повагу до о. Боберського.
Уже в роки незалежної Української держави, 14 вересня
2008 року, на церкві, яку він збудував, було встановлено і освячено меморіальну таблицю.
По собі отець – крилошанин
Боберський залишив найкращі
спогади, людську вдячність, непоганий матеріальний спадок, а
найцінніше – дітей. А їх, разом з
дружиною Анною, вигодував і
належно виховав аж вісьмох, з
них шестеро синів – Івана, Методія, Юліана, Олександра, Володимира і Малатія і двох дочок –
Стефанію і Євгенію. Всім дав
вищу освіту, як у свій час про нього
подбав батько. В кожного з дітей
склалася своя доля: Олександр
вивчився на інженера і працював у м. Радом (Польща), Юліан
пішов стежиною батька – став
священиком, дружинами священиків стали Стефанія і Євгенія.
На жаль, троє синів загинули:
Методій – на італійському
фронті, Володимир – у «трикутнику смерті» в 1944 році, а Малатій – при вправах на перекладині.
Кожен по-своєму прислужився і рідному народові, а найбільше – найстарший син Іван, про
якого мова піде в одному з наступних номерів газети.
Ярослав ТИРИК,
член оргкомітету Шостих
Бойківських фестин.

Із золотим ювілеєм дорогу і
люблячу дружину, маму і сестру
– Галину Павлівну Пукецу, жительку с. Верхнє Висоцьке, щиросердечно вітають чоловік Василь, син Василь, брат Василь,
сестра Люба з сім’єю і бажають
ювілярці міцного-міцного здоров’я, життєвої енергії,
світлої радості
в житті, миру,
д о с т а т к у,
Божої опіки
на життєвій
дорозі.
Хай надійних людей
Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не
згасає.
Хай ліку не буде щасливим
рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенька, Вам.

Дорога, любляча кума, хресна
мама, жителька с. В.Висоцьке
– Галина Павлівна Пукеца –
прийміть від нас щирі вітання і
найкращі побажання з нагоди Вашого ювілейного дня народження.
Щоб
Ваша життєва
нива завжди колосилася щедрим
урожаєм.
Міцного Вам здоров’я, щастя,
радості, всіх земних благ. А Мати
Божа дарує довгі і мирні літа.
Нехай Вам щасливо у світі
живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай успіх і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в
житті повелося,
Хай збудеться все, що іще
не збулося.
Господь хай дарує надію й
тепло
На многії літа, на щастя й
добро.
Зі щирими привітаннями –
похресниця Іванна, кума Стефа.

Виконавчий комітет і депутатський корпус Розлуцької
сільської ради щиросердечно
вітають з днем народження, яке святкує
сьогодні, настоятеля храму Різдва
Пресвятої Богородиці УАПЦ с.
Розлуч, митрофорного протоієрея о.
Андрія Клуба. Нехай
Господь разом із першою весняною зеленню подарує Вам
багато радості й миру. Нехай
Пресвята Богородиця огортає
Вас Своїм покровом. Витривалості, любові, міцного здоров’я.
многая і благая літа Вам, отче.
Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку
Божу.
За теплоту душі, за ласку
ту,
За мудрість і прихильність
до народу.
Бажаємо здоров’я і незгасимого тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від всього Своїми
молитвами.
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ÌÀÒ²Ð ² ÇÅÌËÞ ÍÅ
ÏÐÎÄÀÞÒÜ
Останнім часом почастішали пропозиції ввести ринок землі.
Ми вже маємо гіркий досвід приватизації державного (тобто
народного) майна, яке за безцінь опинилося в руках різних шахраїв і злодіїв. В результаті маємо 10% багатіїв, а 90% громадян
України опинились за межею бідності.
Щоб цього не сталося із землею, потрібно заборонити всяку
торгівлю нею. Земля має належати всім громадянам, які хочуть працювати на ній. Земля має
бути державною – і квит. Її можна надавати в оренду, користування. Розпайована земля залишається у власників-пайовиків з
правом у спадок дітям, онукам,
або продана державі. Розпорядником державних земель має
бути місцева громада, на території якої знаходиться ця земля.
За раціональним використанням землі має бути відповідний
контроль. Найвищим таким органом у державі може бути, наприклад, Національний земельний банк. На місцевому рівні
може бути земельна інспекція,
яка би контролювала, щоб орендарі, користувачі землі не погіршували її родючі властивості і
не міняли її призначення.
Сільська громада завжди має
мати певну кількість землі для
надання її молодим сім’ям і давати її в оренду. Для підтримки
селян потрібен закон, згідно якого держава організовує на місцях
невеликі заготівельні і переробні
цехи для переробки сільськогосподарської продукції.
Сьогодні різноманітні мафіозі,
пройдисвіти вже порозкрадали,
порозтягували сотні й тисячі гектарів, тільки й чекають закону
про ринок землі, щоб її «купити»,
а точніше, за безцінь привласнити. Якщо ми не хочемо поверну-

тись до рабовласницького, феодального чи колгоспно-кріпосницького ладу, то не маємо права допустити торгівлю землею.
Землею мають право володіти чи
користуватись ті громадяни, для
яких вона є мати-годувальниця,
а не ті, для яких вона є і буде як
джерело збагачення. А Матір,
Землю дбайливі господарі і патріоти не продають. Розпродати
землю – це знищити нашу Україну-Матір. Цього допустити ми не
маємо права. Ще і ще раз: ринку
землі – Ні!
Сьогодні, щоб не дати московським окупантам захопити
Україну, її землі, молоді хлопці,
дівчата і чоловіки захищають і
проливають свою кров. І не завжди вони можуть одержати клаптик землі для будівництва хати. І
це в той час, коли ще немає ринку землі, а вони вже зайві на
«нашій, не своїй землі». А що
було би, коли б ці пройдисвіти
скупили землю, як це пропонують «фахівці»? А було би те, що
для чесного українця не залишилось би навіть і стежки до лісу
чи води, а тільки повітря. Вже сьогодні, коли немає ринку землі, є
випадки, коли вбивають людину
за те, що зайшла на землю
«власника». В 2009 році в Кіровоградській області Лозинський
убив Валерія Олійника (як інформує Інтернет) за те, що він зайшов на територію його угідь. Сьогодні потрібно припинити всякі
спекуляції продавати, чи не про-

давати землю. А в Конституцію
ввести статтю, яка має заборонити торгівлю землею, і що земля не може бути товаром. Негайно облікувати всі землі, незаконно захоплену повернути у
власність держави і закріпити за
громадами, на території яких
вона знаходиться. Ще і ще раз:
земля не є і не може бути товаром. Товаром є те, що вироблено
людиною, а земля дана Богом
кожній людині, яка працює і хоче
працювати на ній. А не кільком
олігархам і злодіям, які пограбували народ і за награбовані гроші
ще хочуть «скупити» землю, а
90% громадян, яких довели до
бідності, перетворити на рабів,
загнати в резервації (резервація
– місце примусового поселення
корінного населення). Пам’ятайте, «мудреці» і «філософи», і всі
ті, що ратують за ринок землі: народ вже не дозволить себе обдурити. Про наслідки торгівлі землею, ще понад 150 років тому,
Шевченко застерігав охочих скупити і тих, що скуповують землю:
Ви – розбійники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде.
Тяжке лихо...
Я не хочу жити в резервації. А
ви? Якщо ні, тоді вимагаймо від
депутатів Верховної Ради внести
в Конституцію статтю: «Земля є
власністю народу і не може бути
товаром».
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО
КУН.

У СПИСКУ
НАГОРОДЖЕНИХ
Нещодавно я дізналася цікаву і приємну новину про відомого в Україні волонтера, уродженця Турки, а тепер жителя Києва, Івана Богдана. Про нього, до речі, наша газета уже писала не один раз. На останній церемонії вручення недержавної нагороди – ордена «Народний Герой України», яка пройшла в Краматорську Донецької області, у
списку нагороджених був і наш земляк. Нагороду Іванові
Івановичу вручала знана в Україні особистість, талановита актриса сучасності, Герой України – 79-річна Ада
Роговцева. Всеукраїнська недержавна нагорода «Народний Герой України» заснована в 2015 р. Її отримують
бійці, лікарі, волонтери, журналісти – тобто ті, хто зробив героїчний вчинок, не думаючи про власну безпеку.
Один із найяскравіших моментів волонтерської діяльності
Івана Богдана, про який ніколи не забудуть бійці 95-ої бригади
– це коли до них, оточених біля Луганського аеропорту, прорвалася єдина цивільна машина. Примчавши в ній, наш земляк вивантажив не тільки довгоочікувану воду і продукти, яких
у бійців не було уже кілька днів, а й … торти!
«Мені дуже приємно, що я отримав цю нагороду, – сказав
Іван Богдан. – Але я вважаю, що це не зовсім справедливо, і що
вона – не моя. За мною стоїть величезна кількість людей, які
не боялися довірити мені свої кошти і речі, щоб передати вам. Тому цей орден дійсно Народний! Він – наш».
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

Велике вам спасибі
Висловлюю щиру подяку всьому колективу хірургічного відділу Турківської КЦРЛ за уважне ставлення
до хворих, співчутливість та професіоналізм. Працівники цього відділення, починаючи від молодших
медсестер, мають чуйні та співчутливі серця і турботливі руки по відношенню до своїх пацієнтів. Рясних
Божих благословінь усім вам, а особлива подяка – грамотному і кваліфікованому спеціалісту, хірургу
Юрію Степановичу Бриндаку, а також за чуйність і повагу до пацієнтів – лікарям Богдану Ігоровичу
Манюху та Ігорю Федоровичу Шпаку.
Шановні лікарі, велике Вам спасибі!
Я знаю, ваша праця нелегка.
Тож успіхів, здоров’я Вам і сили –
На многії і благії літа!
З повагою – вдячний пацієнт Семен Іванович Дребот з дружиною Наталією, с. Жукотин.
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Із прекрасним життєвим святом – золотим ювілеєм, який відсвяткувала 16 березня, дорогу і люблячу доньку, дружину, маму і бабусю,
жительку м. Турка – Ніну Іванівну Бончук – щиросердечно вітають
мама Оксана, чоловік Володимир, син Микола, невістка Марина, онук Владислав і бажають дорогій ювілярці міцного-міцного здоров’я, любові, сімейного благополуччя,
здійснення мрій, світлої радості в житті, рясних Божих благословінь на довгій життєвій
дорозі.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Тобі даруєм в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Дорогу, чуйну і щиру людину – Ніну Бончук – щиросердечно вітають із золотим ювілеєм подруги Ярослава, Софія, Світлана і Галина. Люблячій ювілярці вони бажають усього-усього найкращого в
житті: міцного здоров’я, щоденної радості, добра, любові, родинних гараздів, миру і Божої ласки на многії і благії літа.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Дорогу і люблячу, турботливу хресну маму – Марію Іванівну Марусяк, жительку с. Явора з ювілейним днем народження
щиросердечно вітає похресник Михайло і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, невсипущої життєвої енергії, благополуччя, довголіття.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Íàø çåìëÿê ñòàâ ãîëîâíèì
òðåíåðîì æ³íî÷î¿ ìîëîä³æíî¿
ãàíäáîëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
Нещодавно нашого земляка, уродженця села Верхнє Висоцьке, Віталія Надича призначили головним тренером жіночої молодіжної гандбольної збірної України. До цього часу він працював тренером гандбольної команди Львівського училища фізичної культури.
Першим випробуванням для
української збірної та її нового
наставника стане відбірний
турнір за здобуття путівки на
юніорський чемпіонат Європи
2017 року. Цей турнір проходитиме 17-19 березня у Хорватії.
Суперницями
українських
дівчат будуть команди Хорватії,
Нідерландів та Фінляндії. Право грати у фінальній частині
європейської першості здобудуть дві найкращі збірні з цього
квартету.
Віталій Надич закінчив Верхньовисоцьку загальноосвітну
школу. Згодом здобув вищу освіту у Львівському державному
університеті фізичної культури.
Щиро вітаємо нашого земляка та бажаємо йому нових успіхів і
перемог, зокрема путівку на юніорський чемпіонат Європи!
Василь ЧОРНИЙ,
викладач Львівського національного університету ім. І. Франка, уродженець с. Верхнє Висоцьке.

6 стор.
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ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÈÉ ÒÓÐÍ²Ð
Ç ÂÎËÅÉÁÎËÓ
Присвячений пам’яті Тараса Шевченка
У спортивних залах Турківського НВК минулої неділі, під патронатом голови РДА Олександра Лабецького, пройшов традиційний
волейбольний турнір, присвяче-

ний черговим уродинам Генія українського народу Тараса Шевченка. Участь у ньому взяло 8 команд.
По дві – з сіл Верхня Яблунька та
Верхнє, стільки ж – з м. Турка, а

також по одній – з с. Н.Висоцьке
та с. Н.Турів.
У напруженій цікавій боротьбі
перше місце здобули спортсмени
з Нижнього Висоцького, друге –
Верхнього, третє – Нижнього Турова. Четвірку кращих замкнула
команда ветеранів м. Турка.
Призери були нагороджені кубками, медалями, дипломами, грамотами та грошовими преміями
від організаторів: голови РДА Олександра Лабецького, мера м. Турка Геннадія Когута та завідувача
сектору молоді та спорту Василя
Поточного.
Спортсмени всіх команд щиро
вдячні спонсорам за підтримку.
Дмитро ПИСАНЧИН,
провідний спеціаліст сектору
молоді та спорту Турківської РДА.

ÂÀÑÈËÜ ÌÓÇÈÊÀ – ×ÅÌÏ²ÎÍ ÎÁËÀÑÒ²
25-26 лютого та 4-5 березня 2017 року у Львівській науковій бібліотеці, що на проспекті
Шевченка, відбувся відкритий Чемпіонат Львівської області з шашок-64. У змаганнях взяли
участь 23 кращі шашкісти з Львівської та Тернопільської областей, серед яких було 5 майстрів
спорту.
Чемпіоном області став наш земляк, уродженець села Вовче, кандидат у майстри спорту Василь
Музика. Друге місце посів міжнародний майстер Іван Бутляр з Жовкви, а третє – майстер спорту Ігор
Ганяк зі Стрия.
Василь Музика до цієї перемоги
йшов понад тридцять років. У молоді роки був організатором та ключовим гравцем футбольної команди «Дністер» (Середа, в той час так
називалося село Вовче), яка успішно виступала в чемпіонаті області
з футболу. Повісивши бутси на цвях
та переїхавши в місто Львів на проживання, Василь став активно займатися шашками. Весь свій
вільний час присвячував розв’язуванню різноманітних комбінацій та
задач. І успіхи не забарилися. У складі збірної команди Турківського району неодноразово ставав
переможцем змагань з шашок комплексних спортивних ігор Львівщини. А на цей раз йому підкорилася найвища особиста нагорода.
Богдан МОСКАЛЬ
Фото Віктора Костовського.

Усі кікбоксери – в призерах
У неділю, 5 березня, в м. Пустомити відбувся обласний дитячий турнір з кікбоксингу. Турківську ДЮСШ
«Юність» представляли вихованці тренера Богдана Гав’яка. Приємний факт, що всі повернулися з
грамотами і медалями. Перше місце у своїй ваговій категорії зайняв Володимир Ільницький, а друге –
Віталій Ільницький. Треті місця посіли Олег Лоневський, Роман Леньо, Юліан Занкович, Іван Занкович
та Микола Кокоць. Нагадую, що діти боролися у різних вагових категоріях.

Загальнокомандне третє місце
Минулої неділі в м. Жовква змагалися юні тенісисти на першість області серед спортивних шкіл. Нашу
школу представляли вихованці тренера Василя Гуя. Команда зайняла загальнокомандне третє місце.
В особистому заліку першорозрядник Юрій Павлик у напруженій боротьбі за перше місце поступився
лише тенісисту зі Львова.
Василь Ціко,
директор ДЮСШ «Юність».

ЗАХИЩАЛИ ЧЕСТЬ ОБЛАСТІ
З 5 по 12 березня У Київському палаці дітей та юнацтва проходив Чемпіонат України з шашок-64 серед молоді та юнаків.
Змагатися за звання чемпіонів
України у трьох вікових категоріях (молодь – 1991 р.н. та молодші; кадети – 2001 р.н. та молодші; юні надії – 2007 р.н. та
молодші) приїхали до столиці
156 спортсменів з 15 областей:
Вінницької, Дніпропетровської,
Закарпатської, Запорізької, Житомирської, Івано-Франківської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської,
Чернігівської, Рівненської, а також господарі – місто Київ.
Збірну команду Львівської області представляли учні Турківської ДЮСШ «Юність» Мар’яна
Біян, Христина Зубрицька, Ірина

Малетич, Софія Марусяк і Андрій
Кузьо (тренер-викладач за сумісництвом – Богдан Москаль).
Найкращу гру серед наших
юних спортсменів продемонструвала Ірина Малетич, яка була
близькою до завоювання медалі.
Вона посіла 6 місце серед дівчат,
віком до 10 років, у класичній грі
(контроль часу – по 45 хвилин на
партію кожному учаснику + 15
секунд за зроблений хід) і 5 місце
у швидкій грі (контроль часу – по
7 хвилин на партію кожному учаснику + 5 секунд за зроблений хід)
та блискавичній грі (контроль
часу – по 3 хвилини на партію
кожному учаснику + 2 секунди за
зроблений хід).

У десятку кращих також увійшли серед дівчат, віком до 10 років,
Софія Марусяк - 8 місце у класичній грі, 9 місце у блискавичній
грі і 10 місце – у швидкій грі та
серед дівчат, віком до 13 років,
Мар’яна Біян – 8 місце у класичній грі.
Учасники змагань охоче поспілкувалися з юними спортсменами з інших областей, фотографувалися, відвідали визначні
історичні місця столиці України:
Хрещатик, Майдан Незалежності, Києво-Печерську лавру,
«Золоті ворота», музей історії
війни, та музей ТСН, де вони
спробували себе в ролі ведучих
телепередач.
Василь Ціко,
директор ДЮСШ «Юність».

Мережа продуктових магазинів з багаторічним досвідом візьме в оренду приміщення, площею
50 м2. Деталі за тел.: 0961393835.
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Дорогу маму, бабусю, свекруху, сваху, жительку с. Явора – Терезію
Василівну Яворську – з ювілейним днем народження щиро вітають син Володимир, невістка Наталя, син Іван, невістка Надія, син
Василь; онуки Іван, Владислав, Ірина, Іван, Софія, свати Дмитро,
Ольга, Емілія.
Дорога і любляча наша ювілярко!
Прийміть від нас щирі вітання і найкращі побажання з нагоди
свята. Щоб Ваша життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм – міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром та усіма
земними благами, а Матінка Божа –Цариця Свята – дарує Вам довгі і мирні літа.
Божої Вам опіки у всіх життєвих справах.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Хай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до
хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Дорогу, чуйну, люблячу і турботливу невістку, дружину і матусю –
Наталію Миколаївну Фаш – жительку с. В.Висоцьке, з ювілейним
днем народження, яке вона святкуватиме 20 березня, вітають чоловік Василь, син Микола, донечки Марія і Дарина, свекруха Олеся
і свекор Микола та бажають ювілярці міцного-міцного здоров’я,
любові, сімейного благополуччя, здійснення
мрій, світла, радості в житті, рясних Божих благословінь на довгій життєвій дорозі.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Тобі даруєм в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
Нехай Тебе шанують і поважають люди.
Нехай Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з ювілейним днем народження, який святкуватиме 20 березня, вчителя –
Надію Василівну Чичерську – і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я, успіхів у роботі, поваги від людей, домашнього затишку,
добра, миру і довголіття.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого лише треба.
Хай обминають Вас тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Колектив працівників Кривківської сільської ради щиро вітає з
днем народження бухгалтера сільської ради – Євгенію Ярославівну Повханич – і бажає шановній іменинниці міцного здоров’я – з
роси і води, невпинної життєвої енергії, родинного тепла, миру, добра, Божої опіки у житті.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе.
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Господь хай дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта.

Дорогу і люблячу маму і бабусю – Юлію Семенівну Пукецу із Борині, яка сьогодні відзначає 80-річчя, від щирого серця вітають сини
Іван і Павло, невістка Марія, онуки Іван і Наталія і бажають їй ще
багато щасливих і радісних років, наповнених добром, любов’ю, увагою, миром, здоров’ям і Господньою опікою.
Дозвольте, матусю, нам Вас привітати
І найтепліші слова Вам сказати:
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть нам, рідненька, 100 років на радість.
Спасибі Вам, люба, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі.

Продам будинок в м. Турка, вул. Горішня. Є всі комунікації газ,
світло, вода, площа будинку – 120 кв.м, 0,5 сотих землі.
Тел.: 0957221913. Галина.
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ПОНЕДIЛОК, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Мас-старт 12,5км. (жiнки)
09.55 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Мас-старт 15км.
(чоловiки)
11.00 Д/ф «Приватний лист
свiтовi»
12.00 Орегонський путiвник
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Борхес
13.55 Д/ф «Секрети Вiльнюса»
15.20 Фольк-music
16.30 Твiй дiм-2
16.50 Д/с «Нацiональнi парки
Америки»
17.50, 04.20 Вiкно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.10 Д/ф «Восковi крила
Iкара»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «Грошi»
23.15, 01.25 Х/ф «Центурiон»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.40 «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 Х/ф «Бiдна Liz» 16+
11.10, 12.25 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.35, 05.10
«Подробицi»
21.00 Т/с «Заради кохання я
все зможу!»

ВIВТОРОК, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
11.15 Д/ф «Бути сама собi
цiллю. Ольга Кобилянська»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15, 04.15 Уряд на зв’язку з
громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральнi сезони
15.45 Спогади
16.10 Мистецькi iсторiї
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Гон»

18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Борис Мозолевський. Знак Скiфiї»
19.55 Нашi грошi
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.10 Д/ф «Пiсля прем»єри розстрiл»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.40 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти
долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «На ножах»
23.35, 01.55 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
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»
11.00, 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, 01.35, 05.10
«Подробицi»
00.00 Т/с «Територiя краси»

СЕРЕДА, 22
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30 Д/ф «Борис Мозолевський. Знак Скiфiї»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 Вiйна i мир
15.20 Свiтло
16.05 На пам’ять
16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Дворянин Микола
Лисенко»
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.10 Д/ф «Iван Драч. Крiзь час
i слово»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 02.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти
долi»

7 стор.
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20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «Одруження наослiп 3»
23.30, 02.15 Х/ф «Великi надiї»
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»
11.00, 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, 01.40, 05.10
«Подробицi»
00.00 Т/с «Територiя краси»

ЧЕТВЕР, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Новини
09.35 Т/с «Площа Берклi»
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
11.15, 04.05 Д/ф «Дворянин
Микола Лисенко»
11.45 Мистецький пульс Америки
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Слiдство. Iнфо
14.05 Д/ф «Свiт Максима»
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.15 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
17.20 Казки Лiрника Сашка
17.40 Школа Мерi Поппiнс
18.05 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Клоун iде на манеж.
М.Яковченко»
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «Чотири весiлля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45, 02.40 Драма
«Одержимiсть»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 14.20 «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»
11.05, 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, 01.35, 05.10
«Подробицi»
00.00 Т/с «Територiя краси»
02.25 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись...»

П’ЯТНИЦЯ, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Свiт на смак. Д/ф «Сушi
на експорт»
09.35 Т/с «Площа Берклi»
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
11.15 Д/ф «Клоун iде на манеж.
М.Яковченко»
11.45 Мистецький пульс
Америки
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
14.05 Д/ф «Винниченко без
брому»
15.20 Вiра. Надiя. Любов
16.15 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
17.20 Казки Лiрника Сашка
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Богатирськi iгри
22.40 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15, 01.50 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
21.45 «Вечiрнiй квартал»
23.45 Х/ф «Закони
привабливостi»
03.10 «Секретнi матерiали»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 14.20 «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»
11.00, 12.25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.15 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
00.50 Х/ф «Жiнка для всiх»

СУБОТА, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
09.00 М/с «Книга джунглiв»
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с «Площа Берклi»
14.35 Книга.ua
15.05 Український корт
15.35 Чоловiчий клуб
16.15 Чоловiчий клуб. Спорт
17.50 Богатирськi iгри
18.45 Х/ф «Шопен. Бажання
любовi»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Концертна програма
22.40 Мегалот
23.00 Свiт on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне

02.00 ПЕРЕХIД НА ЛIТНIЙ ЧАС
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30, 02.15 ТСН:
«Телевiзiйна Служба Новин»
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Таємний код вiри»
10.50, 23.10 «Свiтське життя»
11.50 «Одруження наослiп 3»
13.25 «Голос країни 7»
16.30 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 Прем’єра «Вечiрнiй
квартал 2017»
00.10 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.00, 20.00, 05.20
«Подробицi»
06.55 Мультфiльм
07.15, 04.00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
09.00 «Україна вражає»
10.00, 02.15 Док.проект
«Бомби, якi пiдiрвали свiт»
10.45 Х/ф «Вокзал для двох»
13.50, 20.30 Т/с «Одну тебе
кохаю»
22.30 Х/ф «Кохати не можна
забути»
00.20 Х/ф «Полювання Ханта»

НЕДIЛЯ, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
09.00 Воїни миру. Рустам
Хамраєв
09.35 Х/ф «Хоча зi мною нiхто
не йде»
11.35 Спогади
12.00 Театральнi сезони
12.35 Х/ф «Кохання. Це слово
iз семи букв»
14.15 Мистецькi iсторiї
14.35 Фольк-music
15.40 Перший на селi
16.05 Твiй дiм-2
16.30 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
21.50 Що там з Євробаченням?
22.20 Д/ф «Марiя Левитська.
Театральний роман»
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
01.20 Музичне турне
КАНАЛ 1+1
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i ведмiдь»
09.50 ТСН: «Телевiзiйна
Служба Новин»
10.50, 12.00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя»
13.25, 14.30 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
15.35 Т/с «Життя пiсля життя»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.30 «VIVA! Найкрасивiшi
2017»
01.25 «Аргумент кiно»
ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
06.15 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Кохати не можна
забути»
13.50, 21.30 Т/с «Одну тебе
кохаю»
20.00 «Подробицi тижня»
23.40 Х/ф «Вокзал для двох»

Продається автомобіль «Опель Комбо», диґа, віз на гумовому ходу. Телефон.: 0972079573 – Богдан.
Загублений атестат про освіту МД 005474, виданий Верхньояблунською СШ на
ім’я Поплавець Людмили Іванівни, вважати недійсним.

Загублений військовий квиток НК №5627044, виданий Турківським РВК 7.06.1987
р. на ім’я Петра Михайловича Товтина, вважати недійсним.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Рішення № 822
ХХVІІ сесія Турківської міської ради VІІ скликання від 7.03.2017р.
Про затвердження вартості ритуальних послуг
відповідно до необхідного мінімального
переліку окремих видів ритуальних послуг на
території м. Турка
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини 1
статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від
24.06.2004 р., Закону України «Про поховання та
похоронну справу», необхідного мінімального
переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства від
19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України
«Про поховання та похоронну справу», Єдиної
методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих
видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 3.-3.2009 року №52
«Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», з метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, сесія міської ради вирішила:
1. Затвердити вартість ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м. Турка, що надаються комунальним підприємством
«Турківське житлово-комунальне управління»
згідно з додатком (додається).

2. Ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності, що не входять до
необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, встановлюються відповідно до
вимог чинного законодавства.
3. Оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації.
4. Комунальному підприємству «Турківське
житлово-комунальне управління» інформувати
населення м. Турка про зміст рішення.
5. Дане рішення ввести в дію з дня оприлюднення його в місцевих засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по благоустрою, екології та житлово-комунальних питаннях (М.І.Бегей).
Геннадій КОГУТ,
міський голова.

Вартість ритуальних послуг
відповідно до необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг на території м. Турка
Тариф за
№
одиницю
Найменування послуг
п/п
послуги
(грн.)
Оформлення договору-замовлення на
4,00
1
організацію та проведення поховання
Оформлення свідоцтва про поховання
5,00
2
Копання могили ручним способом:
3
583,37
3.1 літньої пори, при довжині могили 2,4 м
529,42
3.2 -/- при довжині могили 2,0 м
424,55
3.3 -/- при довжині могили 1,6 м
370,61
3.4 -/- при довжині могили 1,1 м
1164,73
3.5 зимової пори, при довжині могили 2,4 м
1058,90
3.6 -/- при довжині могили 2,0 м
847,08
3.7 -/- при довжині могили 1,6 м
583,37
3.8 -/- при довжині могили 1,1 м
Надання послуг авто катафалком ГАЗ-53А
402,00
4
Олександр ГВОЗДІНСЬКИЙ,
секретар міської ради.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї– ДБ 287012 від 30.01.2017 р., видане управлінням соціального
захисту населення Турківської РДА на ім’я Олександри Степанівни Сопотницької, вважати недійсним.

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 перекриття, блоки з мармурової крошки, піно- і газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, пінопласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, навіси,
ворота.
Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Потрібні вантажники
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.
Продається дворівнева квартира, 66 кв.м., дві кімнати, в
центрі міста, вода, газ.
Тел.:0968285949.
Не дорого!
Продам дошку ясенову, сиру,
будь-якої товщини.
Довідки за тел.: 0957207580.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (серія ВС
№020632 від 01.10.2010р.), видане відділом у справах сім’ї,
молоді та спорту Турківської РДА
на ім’я Лесі Володимирівни
Жавко, вважати недійсним.
Пропоную співпрацю для
відкриття агентства з працевлаштування за кордоном в м.
Турка.
Телефони:
0676059793,
0668263922.

Продається житловий будинок із червоної цегли в с. Бачина
Старосамбірського району Львівської області, загальною площею
154 кв.м. Є три кімнати, кухня, великий коридор, веранда, літня
кухня на 2 кімнати, стайня, стодола, гараж. В будинку газове опалення, в спальні є пічка на опалювання дровами при бажанні, підведена вода. Біля хати великий сад, город біля 0,20 га, на подвір’ї
колодязь. Близько біля траси Старий Самбір-Львів, автобусної та
залізничної зупинки.
Ціна – 29000 у.о. Можливий торг.
Телефонувати: 0950882821 (Марія).

ДП «Боринське лісове господарство» проводить реалізацію
дров паливних різних порід для населення району з 01 березня
2017 року на франковерхньому складі (ціна 1м 3 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 звертатись 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 порізки 1м 3 дров становить
109 грн.)
За довідками звертатись в ДП «Боринське лісове господарство»
за телефонами: 0504318779; 0504318786.
Адміністрація.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Продається двоповерхова
хата в с. Присліп, 2 га приватизованого поля, стайня, 2 шопи.
Тел.:0931480491.
В м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект),
продається 3-кімнатна квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна
площа – 70,4 м.кв., 3 кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода,
газ. Потребує ремонту.
Ціна - 30500 у.о.
Терміново. При певних умовах
– можливий торг.
Тел.:
0664554809;
0982740905.
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ÁÅÐÅÆ²ÌÎ
ÊÐÀÑÓ ÊÀÐÏÀÒ
Первоцвіти - безцінний дар природи, перша посмішка весни,
перші чудові квіти після тривалої зими тішать нас своєю красою, їм не страшні ані сніг, ані злі морози! Їхні квіточки – наче
виточені з коштовної порцеляни, білосніжні дзвіночки звеселяють усе довкола. Здається, грунт у весняному лісі прикритий якоюсь тонкою мереживною білою скатертиною, зітканою з безлічі дзвоникоподібних сніжно-білих квіточок.
На жаль, ці рослини знаходяться на
межі зникнення та занесені до Червоної книги України. А відбувається це
внаслідок намагання окремих людей
перетворити їх на засіб заробітку. Масове збирання ранньоквітучих видів рослин призводить до знищення популяції
їх окремих видів. Ці перші квіти – весняні усмішки рідної землі – користуються великим попитом, їх безжалісно виривають. Через це територія поширення їх з кожним роком катастрофічно зменшується. Практично скрізь,
де ростуть ці ніжні квіти, їх підстерігають «мисливці», які рвуть рідкісні
чудеса природи і несуть на ринки. Там їх розкуповують, а ті букети,
які ніхто не купить, - просто зів’януть, і їх спокійно викинуть на
смітник. Щоб посприяти збереженню рідкісних первоцвітів, радимо при виявленні факту торгівлі підсніжниками звертатись до служителів закону, обов’язок яких – стягувати штраф з браконьєрів і
відбити в них бажання заробити на тому, що повинно належати
майбутнім поколінням Землі.
Рідкісні рослини нашого краю мають велике пізнавальне й естетичне значення. Жодний закон не в змозі вберегти та захистити
природу без нас, без нашого усвідомлення її цінності. І найсуворіші
засоби впливу на порушників природоохоронного законодавства
не врятують її від руйнування та знищення. Лише національна
свідомість і внутрішня культура кожного з нас можуть сприяти цьому. Тож не будьмо байдужими, бережімо природу рідного краю!
Прес-служба ДП «Боринське ЛГ».
Загублений державний акт ЯБ №568368 (с. Коритище, вул. І.Франка),
виданий 20 червня 2006 р. на ім’я – Андрій Васильович Глухий, вважати
недійсним.

В м. Турка, по вул. Травнева,
28,
продається земельна
ділянка з житловим будинком
(загальна площа – 52,5 кв.м.),
зручний доїзд до хати. Все приватизовано. Проведена газова
труба, є колодязь, погріб, будинок потребує ремонту.
Контактний
телефон:
+380664451535 – Люба.

Продається будинок - 4 кімнати, веранда та земельна ділянка в м. Турка, вул. Травнева, 94.
Опалення – пічне. До будинку
проведена газова труба, є документи. Колодязь на подвір’ї, є
каналізація. Стайня, стодола,
шопа. Будинок утеплений. Контактний
телефон:
+380664451535 – Люба.

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.
Пропоную «Екоплант» - висококонцентроване міндобриво (рослинного походження) для всіх с/г культур (буряк, городина, картопля). Сильний розкислювач ґрунтів. Тел.: 3-27-26, м. Турка, вул.Горішня, 69. Ціна – 40 кг (мішок) – 300 грн. (на 10 а землі).

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Верхньояблунського НВК глибоко сумує з приводу передчасної смерті кухаря Надії Дмитрівни Шкробак і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив Верхньогусненської сільської ради та громадська організація «Агенція місцевого розвитку» висловлюють щире співчуття
бухгалтеру сільської ради Марії Михайлівні Миньо з приводу великого горя – смерті батька.
Колектив Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. сумує з приводу смерті колишнього працівника школи Петра Андрійовича Косачевича і висловлює
щире співчуття рідним і близьким покійного.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття майстру виробничого навчання
Василю Тадейовичу Любоємському та колишнім працівникам –
Оресту Тадейовичу Любоємському та Світлані Зіновіївні Любоємській – з приводу великого горя – смерті матері та свекрухи.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

