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Минулої суботи, у День довкілля, на
території Верхньовисоцького лісництва
(ДП «Боринське лісове господарство»)
відбулася традиційна екологічно-просвітницька акція «Майбутнє лісу – в
твоїх руках!» До її проведення, окрім
лісівників, активно долучилися й депутати Львівської обласної ради, під керівництвом голови Олександра Ганущина. Всього 12 депутатів, а також їхні діти. В акції
взяв участь начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, наш земляк, депутат обласної ради
Ігор Комарницький, Верхньовисоцький
сільський голова Богдан Черепанин.
Як і годиться, перед початком посадки головний лісничий підприємства Віталій Земан
провів інструктаж учасникам акції, наголосивши, що вони матимуть можливість садити
культури трьома способами. Традиційний – з допомогою меча Колесова, більш сучасний – з допомогою бура та новітній – з допомогою спеціальної автоматичної труби, яка використовується для посадки саджанців із закритою кореневою системою. Природно, що всім було цікаво спробувати запропоновані методи. До речі, останній дає надзвичайно високу приживленість. Лісівники кажуть, що це майже
98-99 відсотків.
Коментуючи проведену акцію та взагалі ситуацію довкола збереження Карпат, голова обласної ради
наголосив, що в цьому році з обласного бюджету на відновлення лісів виділено 2,5 млн. грн., левова
частка з цих коштів припаде на Карпатський регіон. Також він анонсував будівництво на території
області фабрики з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою із застосуванням сучасних технологій та обладнання.
Щоправда, вона є надзвичайно дороговартісною й, окрім бюджетних
коштів, необхідно залучати й приватний капітал. А коли фабрика стане в
експлуатацію, в рік тут можна буде вирощувати близько 3 млн. саджанців.
У свою чергу, депутат від Турківщини
Ігор Комарницький повідомив, що
фракція ВО «Батьківщина» в обласній
раді, із залученням інших, розробляє
спеціальну програму розвитку Карпатського регіону, яка включатиме в
себе широкий спектр господарської
діяльності, в тому числі й лісове господарство.
Успішному проведенню акції сприяла й чудова погода, а тому після того,
як було посаджено близько 6000 лісових культур на площі майже гектар, усі гарно відпочили, любуючись карпатськими краєвидами та гордим Пікуєм, який ще перебуває під сніговим покровом, а також
привітали з днем народження директора ДП «Боринське лісове господарство» Михайла Ільницького,
який народився саме 1 квітня.
На даний час боринські лісівники вже висадили 40 тис. штук саджанців, на площі 6 га. На 5 га
проведено доповнення, близько 90 га – заходи зі сприяння природному відновленню лісу.
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.

5 квітня виповнилося 20 років Василю Миколайовичу Казибріду,
жителю с. Либохора. Із цим прекрасним життєвим ювілеєм дорогого і люблячого сина, брата, швагра і племінника від щирого серця і з
великою любов’ю вітають мама Софія, сестра Надія, швагро Віталій
і племінник Андрійко. Бажають йому сонячних
ранків, яскравих світанків, погожої днини кожної
години та Божої опіки у всіх життєвих справах.
Твій ювілей – не тільки Твоє свято,
Радіють друзі й рідні теж.
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Нехай здійсниться те, що не здійснилось,
Живи щасливо сотню літ.
На втіху всій своїй родині
На многа, многа і благая літ.

Колектив ДП «Боринське лісове господарство» сердечно вітає з
днем народження директора підприємства, депутата Львівської
обласної ради, щиру і добропорядну людину –
Михайла Михайловича Ільницького – і бажає
шановному імениннику не втрачати оптимізму і
бадьорості, хай не підводить здоров’я, у домі буде
достаток, а близькі завжди радують своєю любов’ю. Многая і благая Вам літ.
Бажаємо Вам здоров’я міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи.
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного – з води і роси.
Хай сили помножаться втричі,
Здоров’я прибуде, як чиста роса.
Складаєм подяку, бо Ви того варті,
Нехай береже Вас молитва свята.
У ці прекрасні весняні дні, 5 квітня, відсвяткувала свій ювілей
наша дорога, любляча і шанована сваха – Ніна Тимофіївна Смолянінова.
З нагоди ювілейного дня народження бажаємо Вам, дорогенька,
міцного здоров’я, чудового настрою, світлої радості в житті, миру,
добра, поваги від людей, любові від дітей, родинного тепла і довголіття.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину.
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь із неба щастя посилає.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ.
З повагою – сім’я Корчинських.

ЗРОБИЛИ ДОБРУ СПРАВУ
Простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує, –
мета благодійного фонду «Милосердя», який уже багато літ
незмінно очолює громадська активістка, волонтер, патріот
рідного краю Мирослава Калинич. Добру справу нещодавно
зробив благодійний фонд і для Турківської КЦРЛ.
За
сприяння Мирослави Петрівни, в медичний заклад для
потреб хворих було доставлено гуманітарну допомогу: 15 ходуль,
хірургічні простирадла (підстилки) та милиці. Про це повідомив редакцію заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ Іван Нагайко.
До речі, це уже не перша така допомога від благодійного фонду
«Милосердя» Турківській лікарні.
Ольга ТАРАСЕНКО.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÎÑÒÓÏÍ² Ë²ÊÈ
Ùî ïîòð³áíî çíàòè ïðî öþ ïðîãðàìó
З 1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцевосудинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми
безкоштовно або з незначною доплатою.
1. Як отримати безкоштовні
ліки.
1. Зверніться до лікаря та отримайте правильно виписаний
рецепт.
2. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
3. Отримайте ліки безкоштовно або з частковою доплатою за
рецептом.
Вартість ліків повністю або
частково оплачує держава.
2. Коли запрацює програма.
Програма запущена 1 квітня
2017 року. Аптеки на добровільних умовах підписують договір з Турківською КЦРЛ і Боринською КМЛ та стають учасниками програми. Процес підписання договорів займе деякий
час, і тому в повному обсязі програма запрацює приблизно в
другій декаді квітня. Лікарі виписують рецепти, і вони дійсні 1
місяць.
3. Чому саме ці категорії захворювань.
Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.
Пріоритетність надали лікуванню цих хворіб, оскільки саме
вони найбільше впливають на
показники смертності населення або суттєво знижують якість
життя пацієнта та
ефективно лікуються
на амбулаторному
рівні.
Смертність від серцево-судинних хворіб
складає 65% від загальної смертності населення в Україні ( на
даний час 12524 чоловік з серцево – судинними захворюваннями на обліку в Турківській районній поліклініці). Відповідно до
статистичних даних за 2016 рік,
в Україні на діабет ІІ типу страждає один мільйон осіб (1462 – в
Турківському районі). Це у 6 разів
більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано
210 тис в Україні (98 – в Турківському районі), за статистикою
2016-го року. Здебільшого, це
діти та молодь.
4. Які МНН (міжнародна непатентована назва (діюча речовина)) входять до програми
реімбурсації.
СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
Аміодарон (Amiodarone); Амлодипін (Amlodipine); Атенолол
(Atenolol);
Верапаміл
(Verapamil); Гідрохлортіазид
(Hydrochlorothiazide); Спіронолактон (Spironolactone); Фуросемід (Furosemide); Дигоксин
(Digoxin); Еналаприл (Enalapril);
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide
dinitrate);
Карведілол
(Carvedilol);
Клопідогрель
(Clopidogrel);
Метопролол
(Metoprolol);
Нітрогліцерин
(Glyceryl trinitrate); Симвастатин
(Simvastatin)
Бісопролол
(Bisoprolol).
БРОНХІАЛЬНА АСТМА:
Б е к л о м е т а з о н
(Beclometasone); Будесонід
(Budesonide); Сальбутамол
(Salbutamol).
ДІАБЕТ ІІ ТИПУ:
Метформін
(Metformin);
Гліклазид (Gliclazide).

5. Де пацієнт може обміняти
рецепт на ліки.
Це може бути будь-яка аптека, що підписала договір з лікарнею і приймає участь в реалізації державної програми «Доступні ліки».
Шукайте аптеки з такою позначкою.
6. Що робити, якщо в аптеці
закінчились безкоштовні ліки,
або ті, що відшкодовують.
1. Пацієнт може зачекати,
поки ліки надійдуть в аптеку.
2. Пацієнт може звернутись в
іншу аптеку.
3. Пацієнт може обрати іншу
торгову марку та доплатити
різницю.
7. Що потрібно знати лікарю.
Лікар має виписати пацієнту
рецепт на лікарський засіб,
який відповідає його стану.
Для ефективного використання бюджетних коштів рецепт виписують не за комерційною назвою, а на основі міжнародної
непатентованої назви (МНН)
діючої речовини ліків.
В аптеці пацієнт може вибрати – отримати найдешевший
лікарський засіб безкоштовно,
або обрати іншу торгову марку,
доплативши певну суму.
8. Які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які потрібно доплачувати.

Реєстр оптово-відпускних цін
визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь
в урядовій програмі «Доступні
ліки».
Держава компенсує вартість
найдешевшого лікарського засобу, поданого у заявку на участь в
програмі «Доступні ліки». Тобто,
такий препарат пацієнт матиме
змогу отримати безкоштовно.
Дорожчий препарат, ціна на
який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між
мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату.
Ліки, ціна на які перевищує
референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування.
9. Чи може пацієнт отримати
безкоштовні ліки без рецепта.
Уряд не буде обмежувати
вільний ринок ліків. Якщо
пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепта від свого лікаря, – він
може це зробити у будь-якій аптеці.
Проте у такому випадку аптека не матиме підстав для того,
щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі
знижкою.
10. Як працює м еханізм
відшкодування вартості ліків
(реімбурсації).
Механізм відшкодування вартості ліків успішно діє в багатьох
країнах світу та передбачає забезпечення пацієнтів безкоштовними ліками або значною

знижкою на препарати.
В Україні відшкодування вартості ліків визначатиме Національний перелік основних
лікарських засобів у 2017 році.
У його склад входять рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я 21 міжнародна непатентована назва
(МНН, або діюча речовина) для
лікування серцево-судинних
хворіб, бронхіальної астми та
діабету ІІ типу.
11. Як регулюватимуть ціни
на лікарські засоби в Україні.
Ціна на лікарські засоби, які
відшкодовує держава, має бути
обґрунтованою. Дуже часто ціни
на одні й ті самі ліки в Україні є
значно вищими, ніж у сусідніх
країнах. Хоча рівень зарплат українців є нижчим.
У більшості розвинених країн
існує практика державної регуляції цін на лікарські засоби. Це
дозволяє уникнути необґрунтованого завищення цін на ліки.
Задля забезпечення доступності ліків в Україні, МОЗ встановить граничну оптово-відпускну
ціну лікарських засобів по 21
міжнародній непатентованій
назві (МНН, або діюча речовина), які ввійдуть до програми реімбурсації.
Граничну оптово-відпускну
ціну розрахують, базуючись на
медіанній ціні на лікарський
засіб у 5 сусідніх країнах –
Польщі, Словаччині, Угорщині,
Чехії та Латвії.
Це країни ЄС, де вже давно
сформована система регулювання цін на лікарські засоби та
механізм відшкодування вартості ліків. Оскільки виробникам
вигідно реалізувати ліки за такою ціною в сусідніх країнах,
отже, так само має бути і в
Україні.
Для лікарських засобів,
які підлягають відшкодуванню, МОЗ встановить
максимальну роздрібну
торговельну надбавку на
продаж ліків на рівні 15%.
12. Що таке реєстр референтних цін і як ним користуватись
Міністерство охорони
здоров’я порівняло ціни на аналогічні МНН у 5 сусідніх країнах
України – Польщі, Словаччині,
Угорщині, Чехії та Латвії. На основі медіани ціни за добову дозу
лікарського засобу в цих 5 країнах, уряд встановив граничну
ціну на лікарський засіб, яку
буде компенсувати держава.
Референтне ціноутворення
дозволило знизити ціни на основні лікарські засоби та зробити їх доступнішими для пацієнтів.
13. Які вимоги до аптеки-учасника програми.
У кожному аптечному закладі,
що бере участь в урядовій програмі «Доступні ліки», обов’язково має бути наявний найдешевший препарат та перелік цін
на відшкодування.
Аптека надає місцевій владі
фінансовий звіт та документальне підтвердження продажу
лікарських засобів, котрі підлягають відшкодуванню, та отримує повернення коштів з місцевих бюджетів протягом 5 робочих днів після подачі звітності.
14. Скільки коштів виділив
Уряд на програму.
На 2017 рік Уряд виділив 500
млн. гривень.
По Турківському району очікується виділення медичної субвенції близько 600 тисяч гривень
для реалізації програми «Доступні ліки».
Микола ЯЦКУЛЯК,
заступник головного лікаря з
амбулаторно поліклінічної допомоги.
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²ñà¿âñüêà öåðêâà Ñâÿòîãî Ìèõà¿ëà
Пам’ятка архітектури національного значення
Відбулась зустріч першого заступника Турківської райдержадміністрації Миколи Яворського, начальника відділу містобудування та архітектури Турківської райдержадміністрації
Петра Юдицького з в.о. начальника відділу охорони історичних пам’яток Львівської облдержадміністрації Ганною Харун.
Обговорено питання реставрації пам’ятки архітектури національного значення – дерев’яної церкви Св. Михаїла 1663 року
(ох.№1441) у с. Ісаї нашого району.

Як відомо, відповідно до Програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки», у 2016 році
виготовлено ПП«Ліопроект» проектно-кошторисну документацію на
реставрацію пам`ятки, вартістю 100 000 грн.
У ході обговорення відмічено необхідність в подальшому провести реставрацію пам’ятки, оскільки існує загроза її руйнування.
Ганна Харун повідомила, що рішенням Львівської обласної ради,
від 07 березня 2017 № 374, внесено зміни до програми «Охорона і
збереження культурної спадщини Львівської області на 2016 – 2018
роки», де передбачено, за результатами розподілу вільних залишків, розглянути можливість виділення коштів, у сумі 200 тис. грн.,
для проведення реставраційних робіт стінопису пам’ятки архітектури національного значення – дерев’яної церкви Св. Михаїла 1663
р. у с. Ісаї.
Наш кор.

ПІДСУМКИ ДНЯ ДОВКІЛЛЯ
Жителі Турківщини взяли активну участь у прибиранні територій у День довкілля. На заклик голови райдержадміністрації Олександра Лабецького, у п’ятницю і суботу мешканці
району вийшли прибирати свої прибудинкові території, придорожні та прибережно – захисні смуги. Дуже добре зуміли згуртувати свої громади Боринський селищний голова Іван Яворський, Нижньовисоцький, Комарницький, Верхньовисоцький та
Верхньогусненський сільські голови – Ярослав Ірод, Ігор Комарницький, Богдан Черепанин, Іван Ільницький.
Працівники РДА, поліції, районного сектору ДСНС, Турківського та Боринського ліцеїв, райлікарні прибрали від сміття узбіччя дороги Львів – Ужгород, на
ділянці з Розлуча до Турки та з
Турки до Борині та заїзд на районне сміттєзвалище. А у вівторок,
після того, як на Явірській ГЕС
було піднято шлюзи з метою
пропуску риби на нерест у верхів’я Стрия, прибрано від сміття
береги поблизу ГЕСу. В акції взяли участь працівники райдержадміністрації – на чолі з заступником голови Юрієм Лилом,
учасники АТО – на чолі з заступником голови громадської
організації «Учасники АТО Турківщини» Миколою Коноваленком, безробітні – разом з дирек-

тором центру зайнятості Мирославою Павлик та працівники
спортшкіл
«Бескид»
та
«Юність».
«Дякую всім, хто прибирає, і
прошу людей – не кидайте
сміття, якщо маєте Бога в серці»
– відмітив Олександр Лабецький, підбиваючи підсумки Дня
довкілля.
Крім того, в районі активно
проводиться заліснення територій. Так працівниками лісогосподарських підприємств району,
з залученням місцевих жителів
та учнів шкіл, вже посаджено понад 150 000 саджанців дерев і
кущів.
Наталія МОРУЖКО,
спеціаліст сектору ЖКГ, будівництва та інфраструктури РДА

У Сянках зійшов з рейок електровоз
Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту
ЛОДА, у середу, 5 квітня, о 13:06 год., на залізничній станції
Сянки стався схід з рейок маневрового електровоза (одним
колесом).
Підйом та постановка на рейки завершилась о 14:00 год. Ремонт
та замірювання рейок завершено о 16:10 год. Затримка руху залізничного транспорту склала 3 години 4 хвилини. Причини події з’ясовують спеціалісти.
Наш кор.
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3 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÐÎÇÏÎ×ÀÒÎ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃÈ
ÁÎÐÈÍß – ÌÎÕÍÀÒÅ
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про розподіл
коштів, передбачених у Державному бюджеті за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального
користування» на 2017 рік, на автомобільну дорогу Бориня –
Мохнате у нашому районі виділено 68,829 млн. грн.
Вже понад тиждень, на ділянці від села Мохнате до села Верхнє
Висоцьке, підрядною організацією «Автомагістраль-Південь» проводиться фрезування старого асфальту. Надалі буде розпочато влаштування бетонної основи методом холодного ресайклінгу та укладання двох шарів нового асфальту. Темпи дуже хороші, техніки багато.
Хід проведення робіт постійно контролюють голова райдержадміністрації Олександр Лабецький та його перший заступник Микола
Яворський. «Завершення робіт планується восени, але вже на Великдень можна буде проїхати з Мохнатого до Борині по перефрезованій дорозі без вибоїн, – зазначає Олександр Лабецький. - Люди не
вірять своїм очам, що капітально ремонтується дорога, яку не ремонтували 25 років. Ще кілька років тому у місцевих жителів була
повна безнадія і ніхто не припускав, що хтось буде на окраїні області
ремонтувати цю дорогу. Ця дорога – дорога життя для Турківщини.
Вона з’єднає траси Київ-Чоп з Львів-Самбір-Ужгород. Карпатський
регіон – Бойківщина, стає щораз доступніший для туристів і гостей,
покращує якість життя самих мешканців краю. Від імені всієї Турківщини дякую всім, хто долучився до такої доброї справи, а в першу
чергу – голові Львівської ОДА Олегу Синютці».
З 5 квітня на автомобільній дорозі Бориня-Мохнате субпідрядною організацією ТзОВ « Балтом Україна» проводиться укладання основи
з бетонної суміші. Враховуючи те, що для підсихання бетону потрібен деякий час, велике прохання до жителів району та керівників
лісогосподарських підприємств обмежити рух важковагового транспорту по даній дорозі з метою запобігання пошкодженню дорожньої
основи.
Наталія МОРУЖКО,
спеціаліст сектору ЖКГ, будівництва та інфраструктури РДА.

ÁÓÄÜÒÅ
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍ² ÁÎÃÎÌ!
Не мені, звичайній жительці нашого гірського містечка
стверджувати про рівень спеціальної підготовки і фахової
компетентності медиків центральної комунальної районної
лікарні, та про людяність і надзвичайну відповідальність багатьох з них не можу не сказати. Перебуваючи на диспансерному обліку, періодично мушу звертатися за допомогою до
кардіолога Катерини Михайлівни Ігнацевич та дільничного
терапевта Галини Михайлівни Ільницької. Саме завдяки їм, не
тільки живу, а й успішно справляюся з покладеними обов’язками на роботі. Та нині розповім не про себе.
Мій чоловік, Валерій, майже
десять років хворіє на ішемічну
хворобу серця, з усіма її наслідками, зокрема серцево-судинною недостатністю. Три
місяці тому довелося навіть
встановити кардіостимулятор,
що значно полегшило його самопочуття. І ось позаминулого
четверга (як з’ясували пізніше
вже у Львівському кардіологічному центрі) в його роботі стався збій. Чоловік знепритомнів у
поліклініці, прийшовши на черговий медогляд: різко знизився

рівень артеріального тиску. Галина Михайлівна разом з Катериною Михайлівною миттєво оцінили ситуацію, що склалася.
Через декілька хвилин «Швидка допомога» доставила Валерія в реанімаційне відділення
КЦРЛ. Обставини були критичні.
Рівень АТ знизився до 60х20 мм
рт. ст. У двобій за життя хворого
вступили Катерина Михайлівна
Ігнацевич, зав. реанімаційного
відділення Микола Миколайович
Марусяк, лікар цього відділу
Віталій Вікторович Семенків,

ВІДМОВИЛИ У ПРИЙОМІ
ЛЬВІВСЬКОГО СМІТТЯ
Місто Львів просить міста області про угоди з місцевими
полігонами щодо ввезення та захоронення твердих побутових відходів. Щодня в обласному центрі назбирується до 600
тонн сміття, яке немає куди вивезти. До Турківської міської
ради також надійшов лист від виконавчого комітету
Львівської міської ради з відповідним зверненням. Але у зв’язку
з тим, що сміттєзвалище в урочищі «Вільховата» є несанкціонованим, депутати відмовили Львову у його проханні.
Зате в порядок денний минулої сесії Турківської міської ради було
включено питання про виділення коштів, в сумі 20 тис. грн., на
капітальний ремонт під’їзної дороги до полігону твердих побутових
відходів в урочищі «Вільховата». За виділення такої суми депутати
проголосували одноголосно.
– Свою лепту в облаштування сміттєзвалища, яке нині у вкрай
занедбаному стані, внесла і Турківська районна рада (50 тис.грн).
Ми також долучаємося, – сказав міський голова Геннадій Когут. – За
ці гроші можна буде закупити трохи щебеню, упорядкувати рови,
профінансувати виготовлення кошторисної документації тощо.
Словом, дорогу потрібно привести до такого вигляду, щоби туди
мали можливість заїжджати машини зі сміттям. Єдине, що на цю
дорогу міській раді ще потрібно виробити право на постійне користування з тим, щоби можна було передати її на баланс комунального підприємства.
Ольга ТАРАСЕНКО.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС №044593,
видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я
Руслана Ілліча Ільницького, вважати недійсним.

начмед Іван Юркович Нагайко і
чергові медсестри. Після короткого консиліуму, очолюваного
в.о. головного лікаря Костянтином Федоровичем Коробовим,
почалася боротьба за життя
мого чоловіка. Періодично тривали консультації зі спеціалістами Львівського кардіоцентру.
Тридцять годин знадобилося,
для підняття артеріального тиску до 115х75 мм рт. ст. Це вже
був показник можливості дозволу на транспортування хворого
до Львова.
Наші медики зробили максимум залежного від них, щоб Валерій продовжував жити. І я їм
за це глибоко вдячна. Саме у цій
ситуації у їх діях, очолюваних в.о.
Коробовим, наочно було видно
чітку взаємодію, злагодженість
і, безперечно, належний професіоналізм. Дай Боже вам, дорогі рятівники, міцного здоров’я
і земної благодаті, щоб ви і надалі були вірними своєму покликанню – стояти на варті здоров’я і життя горян.
Хай завжди буде над вами
благословляюча Господня Рука.
Оксана КРИВАНИЧ,
м. Турка.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження
фельдшера
лікарської амбулаторії с. Гусне –
Юлію Іванівну
Чичерську – і
бажають шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого віку.
Хай зорями радість Вас осипає,
Господь хай наділить здоров’ям міцним.
Із ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай щастя й любов завітають в Ваш дім.
Загублений державний акт на
право власності на земельну ділянку (серія ЯН №373000) для ведення ОСГ, розташовану на території
Бітлянської сільської ради, виданий
на ім’я Ольги Василівни Кутельмах,
вважати недійсним.

ÓÂÀÃÀ: ÉÄÅ ÍÅÐÅÑÒ ÐÈÁÈ
З 1 квітня по 30 червня 2017 р., згідно
розпорядження Львівської ОДА, встановлено весняно-літню заборону на лов риби,
інших водних біоресурсів у всіх водоймах
області. Як виняток, дозволено любительське рибальство в окремо відведених місцях. У нашому районі таким місцем
є р. Стрий (від с. Ісаї вверх по течії до 500метрової водоохоронної зони Явірської
ГЕС) – з вудкою з одним гачком та спінінгом. У решти водоймах, в
тому числі наданих в оренду, будь-яке рибальство заборонено.
Богдан МИХАЙЛИК,
голова Турківського ТМіР.

ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН
З метою безпеки громадян, особливо при сильних шквалах вітру,
задля покращення вуличного освітлення та естетичного вигляду
паркової зони, а також підвищення омолодження паркових насаджень, силами працівників міської ради та кількох осіб з числа тих,
хто стоїть на обліку в районному центрі зайнятості, проводиться
зрізування високорослих і старих дерев у місті. Так було зрізано
дерева по вул. В. Стуса та на площі Ринок, біля міської ради.
Також минулої суботи, 1 квітня, працівники ратуші активно долучилися до проведення суботника «Зробімо місто чистим разом».
Було прибрано територію в центрі міста та парк біля ратуші.
Ольга ТАРАСЕНКО.

«Мама Героя»
ВО «Свобода» та Всеукраїнське об’єднання
українок «Яворина» проводять Всеукраїнський
конкурс літературних творів (статей, есе,
нарисів) серед учнів до Дня Матері. Мета конкурсу – привернення уваги суспільства та влади до проблем формування високого статусу
захисника Батьківщини, виховання патріотичних почуттів серед учнівської молоді, утвердження української мови як єдиної державної, її
популяризація у молодіжному середовищі. Визначаючи завдання конкурсу, в положенні організатори записали: прищеплення любові до України, виховання почуття національної
гідності, гордості за подвиг українців-захисників, поширення сімейних цінностей, поваги до
матерів, до родини, привернення уваги суспільства та влади до проблеми формування високого статусу захисника Батьківщини.
У конкурсі можуть брати участь учні 9-11-х класів
загальноосвітніх закладів, незалежно від їхнього
типу, форми власності та підпорядкування.
Подавати на конкурс літературні твори на тему:
«Мама Героя», в яких викладено історію (історії)
подвигу захисника Батьківщини, значення виховання в сім’ї, думки, переживання матерів Героїв та
їхня роль у формуванні характеру, вихованні захисника Батьківщини. У творі має бути відображено
міркування автора на задану тему, його ставлення
до Героя та його матері.
Літературні твори, подані на конкурс, повинні бути

написані державною мовою, відповідати сучасним
вимогам українського правопису, обсягом не
більше трьох машинописних аркушів формату А4
(шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5,
поля стандартні) або не більше п’ятьох рукописних аркушів.
До літературного твору додається супровідний
лист, у якому містяться дані:
– про автора (П.І.П., рік народження, місце проживання, номер телефону, найменування та місце
знаходження навчального закладу, клас, вчитель);
– про кого (героїв твору) написано твір (П.І.П.,
місце проживання, місце служби, номер телефону, фото, інша інформація, яка може бути цікавою).
Конкурсні роботи надсилати на поштову адресу:
м. Київ, вул. Васильківська 27, корпус 2, офіс 1 та
електрону адресу javoryna.press@gmail.com.
Переможців конкурсу нагородять відзнаками та
грошовими преміями:
– 1 місце - 1000 грн.;
– 2 місце - 800 грн.;
– 3 місце - 500 грн.
Найкращі роботи увійдуть до збірника конкурсних творів. Про результати конкурсу буде оголошено до 14 травня 2017 року на офіційному сайті Всеукраїнського об’єднання українок «Яворина» javoryna.org.ua.
Конкурс триватиме з 1 квітня по 1 травня 2017р.
Мирослава КАЛИНИЧ,
депутат Турківської районної ради.
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У світі склалась стійка тенденція до розширення сфери надання послуг, у тому числі - й інформаційно-комунікативних.
До цієї сфери належить зокрема і поштовий зв’язок. Тому постійно, як і загалом в державі, «Укрпошта» запроваджує нові
інформаційно-комп’ютерні технології, устатковує новими автоматизованими системами робочі місця, удосконалює та
впроваджує нові послуги, створює якісну корпоративну культуру обслуговування, акумулює не тільки доброзичливе ставлення до клієнтів, а й швидке і професійне виконання обов’язків.
Сьогодні «Укрпошта» стає більш гнучкою до потреб своїх
клієнтів, бо саме перетворення з Українського державного
підприємства поштового зв’язку у Публічне акціонерне товариство «Укрпошта», яке відбулося 1 березня 2017 року, дозволяє розширити спектр наших послуг.
Пересилання письмової коЗагалом «Укрпошта» є одним
респонденції. Ми маємо тут викіз найбільших підприємств, яке
лючне право на пересилання
на сьогоднішній день є активпростих та рекомендованих
ним, динамічним, розвивається
листів, поштових карток та банвідповідно до вимог часу, набудеролей. Вартість оплати переває усе більш сучасних євросилання письмової кореспонпейських рис. Для прикладу,
денції залежить від обраного
щодня Центральне відділення
відправником способу пересипоштового зв’язку м. Турка та
лання – звичайний чи пріоритетсільські поштові відділення наний (прискорений), від категорії
дають більше 40 видів послуг
відправлення – просте чи рекопоштового зв’язку майже 50 тимендоване та від його маси.
сячам жителів району, серед
Крім цього, способи оплати пеяких:
ресилання вказаних відправ«Кур’єрська доставка». З усіх
лень можуть бути різними: марвідділень поштового зв’язку Турками, відбитком маркувальної
ківщини кур’єрською доставкою
машини, відбитком про оплату
можна відправити поштове
письмової кореспонденції, навідправлення в будь-яке місто
несеного друкарським спосоУкраїни. Кур’єр, згідно визначебом.
них термінів, швидко й операПересилання поштових
тивно доставить його в офіс чи
відправлень. Якщо ж необхідквартиру одержувача.
но переслати, як в межах УкраїАктивна співпраця з Інтернетни, так і за її межі, різного роду
магазинами, яка дозволяє запредмети чи документи, які явмовляти улюблені товари челяють собою певну матеріальрез мережу Інтернет та отримуну цінність, ми пропонуємо
вати їх на домашню адресу спооформити посилку чи бандеживача без додаткових витрат.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№73 від 30.03.2017
Про завершення опалювального
сезону 2016/17 року
Відповідно до пункту 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води
і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21
липня
2005 року № 630, на виконання розпорядження голови Львівської
обласної державної адміністрації від 28
березня 2017 року №233/0/5-17 «Про завершення опалювального сезону 2016/
17 років», з метою економії споживання природного газу:
1. Встановити дату завершення опалювального сезону 2016/17 року усім
підприємствам, організаціям та установам Турківського району – з 3 квітня
2017 року; для медичних установ, де
перебувають пацієнти на стаціонарному лікуванні, та дошкільних навчальних закладів - з 12 квітня 2017 року.
2. Керівникам підприємств, установ
та організацій району:
2.1. Провести консервацію котельного обладнання та теплосистем;
2.2. Проаналізувати діяльність
підприємств, установ та організацій під
час опалювального сезону 2016/17 року.
3. Сектору житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації (Сподарик О.В.) подати інформацію щодо завершення опалювального
сезону в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Яворського М.М.

роль з оголошеною цінністю.
Доставка рахунків. Це відповідальний захід, від своєчасності їх доставки залежить їх оплата. Наші працівники є у кожному населеному пункті, що дає
змогу якісно, вчасно та не дорого доставляти рахунки до всіх
адресатів району.
Оформлення передплати на
улюблені видання. Оплативши
обрані видання, передплатники
будуть регулярно та вчасно отримувати свої улюблені видання
з доставкою у свою поштову
скриньку.
Тільки «Укрпошта» сьогодні
виплачує пенсії та соціальні допомоги з доставкою додому. Це
зручно, надійно та безпечно! Не
потрібно витрачати час та сили
на пошуки потрібного банкомату, не будучи впевненим наперед, чи він працює і чи достатньо в ньому коштів, а деякі ще й
комісію беруть. Крім того, банкомат зазвичай знаходиться
далеко від дому, а мережа магазинів, особливо в сільській
місцевості, ще не настільки розвинена, аби розрахуватися карткою. Водночас наш листоноша
гарантовано доставить пенсію
готівкою за будь-якої погоди та у
призначену дату.
Розміщення реклам и в
об’єктах поштового зв’язку – всі
споживачі поштових послуг, заходячи у поштове відділення, бачитимуть вашу рекламу, яка буде
розміщена на спеціально виділеному місці.
Адмінпослуги: спрощений
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доступ через пошту. Відтепер,
щоб отримати дозвіл, довідку чи
погодження, не потрібно витрачати час на вистоювання в чергах під кабінетами, а все це можна зробити в одному місці – за
допомогою системи взаємодії
між різними підрозділами. Людині не потрібно йти в управління соціального захисту, Пенсійний фонд, до державного реєстратора, щоб зареєструвати
бізнес тощо. Будь-кому з мешканців міста чи села достатньо
звернутись
до
місцевого
відділення поштового зв’язку, і
йому допоможуть належно
оформити пакет документів та
надішлють його до відповідного
центру при органі державної
влади.
«Власна марка». Завжди оригінальний, ефективний, цінний
та неповторний подарунок, який
запам’ятається на все життя.
Пропонуємо
різноманітний
вибір купонів «Власної марки»,
тематика яких краще відображає різного роду святкування чи
пам’яті дати. На купонах можна
зобразити особисте фото, фото
рідних, близьких, логотип чи товарний знак.
Користуючись нагодою, хочу
проінформувати читачів, споживачів наших послуг, що згідно
наказу УДППЗ «Укрпошта» №
136 від 17.02.2017 р., чинні з
27.02.2017 р. тарифи для фізичних осіб. На приймання платежів (у разі наявності чинної угоди про приймання платежів між
УДППЗ «Укрпошта» та постачальником послуг) до 500 грн.
включно – 1,50 грн. за кожен
платіж. Інформую про це тому,
що останнім часом довкола даного питання виникає багато запитань.
«Укрпошта» сьогодні – це
уважність, компетентність, реальність, професіоналізм, обізнаність, широкодоступність,
традиційність та активність!
Михайло КОЛЧАР,
начальник ЦВПЗ м. Турка.

ÐÄÀ ÑÏ²ÂÏÐÀÖÞª Ç ÎÐÃÀÍÀÌÈ
Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß
З ініціативи голови райдержадміністрації Олександра Лабецького, з початку року відбуваються індивідуальні зустрічі з головами місцевих рад Турківського району. Їх мета –
обговорення важливих питань життєдіяльності місцевих рад, зокрема збільшення бюджетних надходжень, ремонт доріг, очистка територій та вивезення твердих побутових
відходів, виготовлення генеральних планів забудови, вишукування вільних земельних ділянок під інвестиційні проекти, реалізація мікропроектів з ремонту шкіл, народних домів та
закладів медицини, робота з учасниками АТО, залучення населення до громадських робіт,
культурно-спортивні заходи та проведення фестивалів і днів села, тощо.
Звісно основну увагу приділяють наповненню бюджетів. Завжди податки відіграють важливу роль
у формуванні доходів бюджетів держави, у тому числі й місцевих. Підвищення ролі податків і
збільшення частини доходу за їх рахунок є головним напрямом зміцнення місцевих бюджетів,
розширення їх фінансової автономії. Таким чином, сплачуючи податки, ми робимо крок до покращення нашого життя у майбутньому.
Найвагомішим за обсягом джерелом дохідної частини місцевих бюджетів є податок на доходи
фізичних осіб, який формує близько дві третини власних доходів району. Він залишається найбільш
зростаючим податком з усіх тих, що наповнюють місцеві бюджети. Наступними бюджетоутворюючими податками у структурі надходжень є податок на майно, єдиний податок та акцизний податок
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами. В цьому напрямку відзначається позитивна робота Завадівського, Верхненського, Боберківського, Ісаївського, Лімнянського та Ясеницького сільських голів – Мар’яна Сакаля, Оксани Чолавин, Миколи Копанишина, Володимира Рябінця, Петра Петренка та Оксани Кузьмич. За перший квартал бюджети
цих рад виконані більше ніж на 200 %.
Що стосується благоустрою територій та вивезення твердих побутових відходів, то тут найкраще
справляються Вовченський та Ластівківський сільські голови Віра Дупіряк, Михайло Савчук.
Значну увагу ремонту комунальних доріг, очистці придорожніх смуг від сміття та вирубуванню
кущів приділяють Нижньовисоцький, Комарницький, Розлуцький сільські голови – Ярослав Ірод,
Ігор Комарницький, Михайло Шугало та Боринський селищний голова Іван Яворський.
Особливу увагу для відкриття нових виробничих підприємств в населених пунктах приділяють
Верхньогусненський, Завадівський та Шум’яцький сільські голови – Іван Ільницький, Мар’ян Сакаль, Василь Годованець.
Багато сільських голів бачать перспективу у розвитку туризму і надають пропозиції вільних земельних ділянок під будівництво баз відпочинку. Це зокрема Верхньогусненський, Мохнатський та
Явірський сільські голови – Іван Ільницький, Олег Павко, Дмитро Гошівський.
Постійну увагу проведенню культурних заходів, фестивалів та Дня села приділяють Вовченський,
Розлуцький, Сянківський, Либохорський, Красненський сільські голови Віра Дупіряк, Михайло Шугало, Степан Бабунич, Василь Комарницький, Ярослав Малетич та Боринський селищний голова
Іван Яворський.
Окрім цього, Олександр Лабецький продовжує щотижня по вівторках виїжджати в населені пункти району для зустрічей з мешканцями.
Богдан МОСКАЛЬ,
заступник керівника апарату-начальник оргвідділу РДА

8 квітня святкуватиме своє 60річчя житель м. Турка – Михайло Семенович Курус. Дорогого,
люблячого чоловіка, батька,
дідуся вітають
дружина Люба,
сини: Олег, Микола, Ярослав;
невістки Тетяна,
Марія, Ілона;
онуки
Іванко,
Сніжанка, Вікуся, Діанка,
Євгенчик, Дем’янко, Матвійко і
зичать дорогому ювіляру міцного здоров’я, щастя, радості, достатку і Божої благодаті.
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.

Колектив відділення поштового зв’язку с. Бітля щиросердечно вітає з
ювілеєм листоношу – Михайла
Андрійовича Бугіра – і бажає
шановному ювіляру, аби Господь дарував
йому добре здоров’я, світлі
і радісні дні, без хвилювань і журби, достаток, мир і щасливі роки
життя.
Нехай лиш добром усміхається доля,
Несуть тільки радість з
собою роки.
Хай щастя й здоров’я не
зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання,
думки.
Хай проліском ніжним життя Ваше квітне,
Весною буяє душі доброта.
Бажаєм любові і чистого
неба,
Поваги, пошани й людського тепла.

Дорогого, люблячого сина,
брата, стрика – Володимира
Дмитровича Торищака
– який святкує сьогодні свій ювілей,
від щирого серця
вітають мама,
брати Ігор та Іван
– з дружинами Марією і Галиною; племінники Іван, Марія,
Марія, Тетяна – зі своїми сім’ями, і Оксанка. Дорогому ювіляру вони бажають міцного здоров’я, родинного тепла,
щастя та всіх земних благ, Божої
опіки у всіх життєвих справах.
Летять роки, мов лебеді у
вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийми вітання наші щирі,
До років ста бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди
оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії
літа.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÈ ÂÌ²ªÌÎ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ
² ÇÍÀªÌÎ, ßÊ
У наш час стали обов’язковими звіти керівників, влади, депутатів перед громадськістю. Ось і я вирішила розповісти
про роботу позашкільного закладу, який очолюю. Працює в
Будинку творчості 30 педагогів на 198 годин гурткової роботи на тиждень. Ця кількість не мінялася понад 10 років. З 30
гуртків (44 групи) – 14 діють у місті Турка, а 16 – на базі
сільських шкіл. Всього відвідує заклад 602 школярі (в середньому – 14 на гурток). Відвідування становить 10-11 учнів.
Для багатьох вчителів БДЮТ
став першим місцем роботи.
Стаж понад 20 років мають 10
керівників гуртків, більше 10
років – 8 працівників, до 10 років
– 12. Успіхам кожного з дитячих
колективів радіють усі. Ось лише
цей навчальний рік: «Юні журналісти» – ІІ місце в обласному
конкурсі «Гостре перо» (кер.
Марія Яворська). Гурток випускає газету «Юність». Гуртківці
підготували і провели зустрічі з
цікавими і талановитими людьми нашого міста і району.
Користується авторитетом серед учнів і батьків гурток «Розмовна англійська мова», який
відвідує понад 40 дітей різного
віку. Роботи гуртківців, яких навчає Михайлина Рідкодим, знають за межами Львівської області, так як вони побували на
Всеукраїнських виставках з орігамі в м. Ужгород, м. Київ, м.
Рівне. Кожного року діти займають призові місця в змаганнях з
техніки орігамі. У 2015-2016 навчальному році – три перші
місця, одне – друге; у 20162017н.р. знову перше і друге
місця в області.
Гурток «Народна вишивка»
(керівник Галина Пецкович) – І
місце в обласному конкурсі «Український сувенір» – роботу
відправили в Київ.
Гурток «Лісники-екологи»
(кер. Надія Пецкович) і «Флористика» – (кер. гуртка Леся Сутчак), зайняли, відповідно, І і ІІІ

місце в районному конкурсі «Новорічна композиція». Руслана
Леньо – керівник гуртка, зайняла ІІ місце в обласному конкурсі
«Мамина світлиця». Дітей різного віку об’єднав гурток «Образотворче мистецтво», який веде
Богдан Ілинич. Його учні майстерно виконують портрети, натюрморти, пейзажі. Беруть
участь у різних конкурсах у районі – «Податки очима дітей»,
«Малюнок на протипожежну тематику», в обласному конкурсі
«Зоологічна галерея». Знають у
місті танцювальний і вокальний
гуртки, які працюють під керівництвом Анни Ференц, Олександри Цуняк. Вихованці цих гуртків
беруть участь в районних конкурсах «Сурми звитяг», «Різдвяні
канікули», «І слово і пісня, матусю, тобі», у концертних програмах до визначних дат календаря.
Надзвичайно результативний
гурток «Умілі руки» (кер. Наталія Гав’як). Діти ходять сюди
третій рік. Любо дивитися, як
старанно і зосереджено вони
працюють. У кабінеті є постійнодіюча виставка, роботи на ній
різнопланові і мають естетичний
вигляд.
А керівник гуртка Галина Дорош вчить дітей бісероплетінню.
З початку року гуртківці 4 рази
побували у Львові, щоразу
відвідуючи цікаві місця цього
міста.
Під керівництвом Наталії

Êóëüòóðà ìîâè – ïåðøà îçíàêà
çàãàëüíî¿ êóëüòóðè ëþäèíè
Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури… Мовна
культура – це живодайний корінь культури розумової, всього
розумового виховання, високої справжньої інтелектуальності.
В.О.Сухомлинський.
Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови.
Культура – це не тільки все те, що створене руками й розумом
людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження, що
виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до
одного, до праці, до мови.
Навчаючи дитину мови, вчимо її мислити, почувати й сприймати
світ у всій різноманітності звуків і барв. Саме мова зовні непомітно
здатна розкрити, збудити талант мислення і талант діяння – праці.
Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній
панують чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова, так зазначав В.О.Сухомлинський.
З культурою мови насамперед пов’язують уміння правильно розмовляти й писати, добирати мовно-виражальні засоби відповідно
до мети і обставин спілкування.
Ослаблення зв’язків з культурою свого соціуму, нехтування його
звичаями негативно позначається на самооцінці вчинків індивідуума та його ставленні до оточуючих. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності.
Мислителі, письменники в усі часи намагалися розкрити таємниці людської мови, її роль не тільки як засобу спілкування, а й як
знаряддя формування і вираження думки, як основу духовності народу, як міцну й надійну опору самоусвідомлення особистості, бачення себе в соціальному й культурному контексті, як імпульс до
творчого самовираження людини не тільки в національній культурі, а й у світовій цивілізації.
Мова кожної людини має індивідуальні риси – з багатою чи бідною
лексикою, з уподобаними словами й зворотами, з простою чи складною будовою речення. Людина може володіти кількома мовами,
залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найдосконаліше
людина має володіти, звичайно, рідною мовою. Правильно і чисто
розмовляти своєю мовою може кожен, аби тільки було бажання.
Культурними мають бути всі, незалежно від того, працює людина

Себій працює театральний гурток. Діти готували інсценізацію з
улюблених казок, уривки з творів
Івана Франка, беруть участь у
святах закладу.
Цікавий гурток працює на базі
Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. – «Мистецтво канзаші». Роботи дітей неповторні, оригінальні. Керує дитячим об’єднанням Руслана Леньо.
Зумів захопити дітей вивченням свого краю Петро Гладиш –
керівник туристсько-краєзнавчого гуртка. Він навчає їх туристських навичок, бути самостійними,
знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Петро Михайлович подорожує з гуртківцями по району,
проводить захист рефератів,
цікаві презентації.
До нас на деякі гуртки приїжджають діти з смт. Бориня, с.
Розлуч, с. Шум’яч та с. Явора.
Подають надію такі молоді
керівники гуртків як Оксана
Цюркало, Мирослава Іваничко,
Наталія Дребот, Наталія Кропивницька, Вікторія Розлуцька,
Галина Лабецька, які мають
відповідну освіту, дехто навіть
позашкільну.
Завдяки згуртованості і працьовитості колективу, цього року
проведено такі заходи: зустріч з
випускниками гуртка «Крій і шиття», благодійна ярмарка, свято
– майстер-клас «Чого я можу навчитися у Будинку творчості»,
Свято Гри, міське свято, зимові
розваги, творча зустріч з гуртківцями залізничного БДЮТу м.
Львів, святкове привітання учасникам традиційних змагань
«Диво-шашки», участь в І районному фестивалі коляди, інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?» –
серед спортивних шкіл. З початку навчального року видано понад 30 наказів навчально-вихов-

ного характеру. Проведено дві
педради: «Звіт про роботу педагогічного колективу за 20152016 навчальний рік та завдання на 2016-2017 навчальний
рік», та «Особистість керівника
гуртка – вирішальний чинник у
навчально-виховному процесі
закладу».
У Будинку творчості працює
учнівське самоврядування «Сузір’я», де учні разом з педагогами беруть участь у виконанні
плану роботи, вітають одні одних з маленькими перемогами,
відзначають святкові дні календаря, проводять цікаво дозвілля.
У закладі чітко і професійно
налагоджена методична робота. У нас може одержати допомогу в роботі керівник гуртка,
вихователь, класний керівник,
педагог-організатор школи.
Звичайно, успіхи залежать від
матеріальної бази установи,
кожного гурткового об’єднання.
Потрібні кошти, а до сьогоднішнього дня їх виділяли виключно
на зарплату і енергоносії. А тепер і зарплата під знаком питання.
Що нами зроблено в плані
матеріального забезпечення за
останні 2 роки. Проведено поточний ремонт приміщення,
встановлено енергозберігаючі
вікна, проведено Інтернет, придбано б/у ноутбук, відремонтовано комп’ютер, придбано музичний синтезатор, пошили своїми
силами 3 комплекти костюмів
для танцюристів, костюм Св.
Миколая.
Сьогодні наша робота залежить від учнів і батьків. Дякуємо
тим батькам, чиї діти ходять на
гуртки, захищають честь Будинку творчості на різних рівнях і
запрошуємо для подальшої
співпраці.
Колектив районного Будинку
дитячої творчості невеликий, але
знаючий. Ми вміємо працювати
і знаємо, як, готові до змін, але
без допомоги та уваги влади –
це не просто.
Софія БАГАЙ,
директор районного Будинку
дитячої та юнацької творчості.

розумово чи фізично.
Боротьба за чистоту й високу мовну культуру – це боротьба за
культуру взагалі. І, як писав великий український поет, учений і громадський діяч М.Рильський:
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде.
Освіченість, зокрема, й мовно-культурна, означає вироблення в
кожного постійної потреби удосконалення літературної мови, потреби шліфувати вимову, збагачувати словник, активно використовувати граматичну стилістику. Правильність як вихідне поняття культури мови має доповнюватися доцільністю, розширенням загальнокультурних обріїв особистості. Семантичні обшири слова, зокрема художнього, народнопоетичного, народнорозмовного, – справді
безмежні. Для їх пізнання важливо знати українську мову в усій
сукупності її виявів, уявляти її вповні в системі культурних цінностей.
Що це означає? Мова змінюється в просторі й часі.
Культура поведінки дає змогу осмислити проблеми культури мови
в етнопсихологічному плані, розглядати її в широкому аспекті, не
тільки як зовнішні ознаки етикету, а як проникнення в глибини справжньої, непідробної культури, що ґрунтується на гідності, на взаємоповазі.
Адже «мова для культури – те саме, що центральна нервова система для людини». Бувають такі ситуації, коли навіть звучання рідного
слова стає причиною особливого душевного стану, емоційного збудження будь-якої людини, не кажучи вже про тих, хто наділений емоційно образним баченням світу.
Згадаймо Шевченкову тугу за рідним словом на засланні, де він
тяжко страждав, що нема з ким промовить слово, привітати, нікому
сказати доброго слова.
Мова – це ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і своє сподівання,
розум, досвід, почуття. Мова є найважливіший, найдорожчий і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, живі й майбутні покоління
народу в одне велике історичне живе ціле.
Мову рідну, слово рідне, ми повинні оберігати, як «зіницю ока». І,
як писав М.Рябчук:
Рятуймо найменше слово
Від мародерства брехні.
Рятуймо вкраїнську мову,
Коли ми ще гідні її.
Катерина ШЕПІДА,
зав. бібліотеки Верхньовисоцького НВК.
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«НІ!» –
ГРІХУ,
«ТАК» –
БОГУ
Мільйони людей не змогли
одного разу сказати цигарці,
героїну, горілці – «Ні!». Як
наслідок, тисячі помирають
молодими, так і не усвідомивши сенсу життя. Вони вчасно
не змогли зупинитися.
Це величезна проблема сучасного людства. Саме тому цю
надзвичайно актуальну тему вирішив порушити серед учнівської
молоді завідувач поліклінічного відділення Турківської КЦРЛ
Микола Яцкуляк. В такий спосіб
відновлено у навчально- освітніх
закладах проведення виховного уроку на тему «Навчися говорити «Ні!» – гріху і «Так!» –Богу»,
який три роки тому Микола Петрович уже організовував у школах нашого району. Нещодавно
такий своєрідний профілактично-виховний урок медик провів
із старшокласниками Турківського НВК.
–
Думаєте, що так усе просто у нашому житті, як вам
здається, – наголосив лікар під
час проведення уроку. – На
жаль, усе досить складно. Ми
можемо помилятися, часто довіряти своїм стереотипам, слухати товаришів, а не батьків.
Можемо знати декілька іноземних мов, різні науки, але не знати слова «Ні!». До речі, це слово не просто сказати, але, коли
скажеш, воно стає твердим як
цемент, як криця. Тому цьому
вмінню нам треба вчитися. І є
Той, хто може дати силу сказати
слово «Ні!» – це Бог. «Молітесь
Богові одному. Молітесь правді
на землі. А більше на землі нікому не поклоняйтесь..», – казав
великий Пророк Тарас Шевченко у своїй поемі «Неофіти». Бог,
я переконаний, допоможе вам
опанувати цією твердинею.
Під час проведення уроку школярам було продемонстровано
кілька пізнавальних відеороликів: про сенс життя – «На світі
жив один чоловік», про СНІД,
про пагубність алкоголю – «Бо
що тільки людина посіє, те й пожне» та інші. Присутні послухали пісню в стилі реп «Ні!» – наркотикам», а також ще одну надзвичайно мелодійну пісню
«Бачу Бога кожен день».
Було видно, що кожне слово
Миколи Петровича діти вбирали
у своє серце. У залі панувала
абсолютна тиша. А в декого з
дітей, при перегляді таких повчальних відеофрагментів, на
очах з’являлися сльози. Віриться, що цей урок стане для них
особливим і
запам’ятається
на все життя.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«ÌÈ ×ÓªÌÎ ÒÅÁÅ,
ÒÀÐÀÑÅ, ÊÐ²ÇÜ ÑÒÎË²ÒÒß!»
Так назвали загальношкільне Шевченківське свято учні Красненської ЗОШ І-ІІ ступенів, яке
підготували і провели з нагоди вшанування роковин Світоча української нації - Тараса Григоровича Шевченка.
Уже стало доброю традицією
відзначати день народження
Кобзаря проведенням Тижня пам’яті. Щодня проводили у школі
урочисті лінійки, на яких учні читали вірші поета, розгадували
кросворди, вікторини.
Шевченківські читання розпочали учні молодших класів. Бажаючих прочитати улюблені поезії
було чимало. Всі надзвичайно
старанно готувалися. Найбільше
майстерністю читання вразили
присутніх першокласниця Майя
Комарницька ( « Із - за гаю сонце
сходить...»), ліризмом та емоційністю – третьокласниця Ангеліна
Фурінець ( балада «Лілея»), серйозним підходом у виборі твору і
гарним виконанням – учениця 4
класу Оля Білинська («Тарасова
ніч»).
Талант декламаторів продемонстрували учениці 9 класу Леся і Галина Красницькі, Діана
Фурінець. Виразно прочитала напам’ять усю поему «Кавказ» Галина Борканин.
Учні 7 - 8 класів, під керівництвом учителів української мови і літератури Віри Зубкович та Руслани
Чичерської, підготували і провели загальношкільне свято, на якому лунали пісні на слова Т. Г. Шевченка «Думи мої, думи мої..», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Заповіт». Учасники драмгуртка підготували і зіграли уривки з вистави про дитячі роки Кобзаря. Майстерно виконали ролі Олег Борканин ( дяк ),
Василь Матківський ( Тарас ), Оксана Лень ( Оксанка ), Ігор Зубкович ( Тарасик ).
Святково прикрашений вишитим рушником «Кобзар», портрет Т. Г. Шевченка, цікава книжкова виставка, оформлена бібліотекарем школи Степаном Матвіївим, виставка дитячих малюнків до творів Т.
Шевченка доповнили атмосферу свята.
Василина ШУЛЮК,
педагог - організатор школи

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ БЕРЕЗЕНЬ У
НИЖНЬОЯБЛУНСЬКОМУ НВК
Є імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким для нас,
українців, стало ім’я Тараса Григоровича Шевченка. Він же – Великий Кобзар, геніальний син
українського народу, провісник волі, великий титан, він – те полум’я, яке здатне розпалити
великий вогонь любові до рідного слова, Батьківщини в душах тих, у кого є бодай крапля
людського сумління.
Його поезія уже багато років викликає в людей почуття гордості і захоплення своєю красою, своєю
силою і народною мудрістю. Вона ніби той нестримний вершник, що б’ється і перемагає зло, нещирість, віроломство і летить, летить на крилатому коні до небес, до сонця, аби його не заступили
чорні хмари, аби і звідти гукнути нам: «Борітеся – поборете...»
Від народу і до народу, з країни в країну іде по планеті Шевченко. І вже 203 весна, і ніколи не
припиниться його
хода, бо вона – вічна.
Тож ми згадуємо і
вшановуємо нашого
Пророка і цього
року.
Ро з п о ч и н а л и с я
Шевченківські дні 9
березня урочистою
загальношкільною
лінійкою – під керівництвом вчителя української мови та
літератури Л.І.Гацько.
13 березня проходив конкурс виразного читання віршів
Шевченка. Переможці були нагороджені грамотами.
14 березня відбулася виставка малюнків до творчості
Шевченка.
15 березня вчитель української мови та літератури Н. І. Питчак провела з учнями 5-7 класів літературно-музичну композицію «Іду з дитинства до Шевченка».
16 березня учні 5, 7 класів, з учителем української мови та літератури Н. М. Квич, виступили з літературною композицією «Молітесь Богові одному!».
17 березня порадували нас інсценізацією поеми Т. Г. Шевченка «Тополя» учні 9-Б класу (вчитель
української мови та літератури М. В.Луб).
18 березня учні 9-А класу показали свої знання з життя та творчості Шевченка у КВК «Наш Шевченко». Проводила його вчитель української мови та літератури Л. І.Гацько.
29 березня відбувся загальношкільний захід «Духовна велич Шевченка», який організували і провели керівник літературно-драматичного гуртка Л. І.Мишковська, вчитель музики М. В. Мишковський, педагог-організатор І.І.Крупчак.
Закінчилися Шевченківські дні словами: «І нехай слава про нього лине завжди там, де витає дух
український. Ти з нами завжди, Тарасе!».
Христина ГЕРМАНОВИЧ,
голова ради учнів.
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Зміна працівників терапевтичного відділу щиро вітає свою колегу
– Оксану Петрівну Цебак – з ювілейним днем народження, яке
відсвяткувала 6 квітня, і бажає дорогій ювілярці, аби завжди з нею в
житті були віра, надія і любов, міцне здоров’я і Господнє благословення на довгі-довгі роки життя.
Хай доля дарує довгого віку,
Добра, здоров’я і щастя без ліку.
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.

Колектив, депутатський корпус, виконавчий комітет Шум’яцької
сільської ради, працівники ФАПу, бібліотеки і Народного дому с.
Шум’яч щиро вітають з днем народження, яке відсвяткував 3 квітня,
Шум’яцького сільського голову – Василя Васильовича Годованця – і бажають шановному імениннику
міцного здоров’я, успіхів у роботі, поваги від
людей, любові від рідних, миру, достатку, добра,
Божої ласки на многії літа.
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.

Хочете прикрасити свій сад новими рослинами? Чи можливо
Вас цікавить ландшафтний дизайн ділянок? Тоді негайно звертайтесь до нас! У нас є рослини, які, залежно від виду, виростають як у
формі дерев, так і у формі чагарників, і як землепокривні стеляться по землі. Ми допоможемо Вам вибрати найоптимальніший варіант для Вас. Майже всі рослини є вічнозеленими, завдяки чому
вони тішитимуть Вас своєю красою цілий рік.
Також надаємо послуги з ландшафтного озеленення ділянок.
Наші фахівці красиво і ефектно облаштовують присадибні ділянки,
висаджують дерева та декоративні рослини.
Плата помірна, професіоналізм гарантований. Телефони: (068)
059-15-13 Мар’яна, (050) 431-87-84 Віталій Васильович.

Ïåðåâ³ðèòè ö³íè íà òîâàðè òà ïîñëóãè,
ÿê³ êîíòðîëþº äåðæàâà, äîïîìîæå Âàì
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà
Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання державних регульованих цін (тарифів). На сьогодні
державне регулювання цін та тарифів запроваджено на:
- лікарські засоби та вироби медичного призначення, в тому числі
на ліки, які придбані за рахунок коштів бюджету;
- послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання
(гаряча і холодна вода) та водовідведення, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
- послуги, які надаються підприємствами-монополістами з продажу природного газу та електроенергії для потреб населення, поштові, телекомунікаційні послуги, послуги з перевезень на залізничному транспорті та в аеропортах;
- паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, торф
паливний кусковий, торф’яні брикети та дрова, газ скраплений), що
відпускаються населенню для побутових потреб;
- продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
- послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
- послуги за проживання в гуртожитках (крім комунальної форми
власності);
- послуги лікувально-профілактичних державних і комунальних
закладів охорони здоров’я.
Захист споживачів, у частині дотримання законодавства у сфері
ціноутворення, здійснюється шляхом проведення контрольних заходів на обґрунтоване звернення громадян.
У зверненні споживачам необхідно викласти суть скарги та обов’язково вказати:
- назву та адрес суб’єкта господарювання, що надає послуги
або здійснює реалізацію товарів. Дану інформацію можна отримати з рахунків, повідомлень про оплату послуг та на стенді «Куток споживача»;
- документи, що підтверджують застосування завищених тарифів та цін (чеки, квитанції).
Звернення споживачам необхідно подавати в Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області (м. Львів, вул. Промислова, 9). Контактний телефон для консультацій: (032)261-3692. Детальну інформацію Ви можете отримати на сайті:
www.consumer.lviv.ua
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ПОНЕДIЛОК, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф «Смарагди для
Врубеля»
10.25 Мiжнародний турнiр зi
спортивної гiмнастики «Ukraine
International cup»
12.00 Київський пiвмарафон.
Чемпiонату України з
пiвмарафону 2017
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Борхес
14.00 Д/ф «На п’єдесталi вiтрiв
Флоренцiї»
15.20 Фольк-music
16.30 Твiй дiм-2
16.45, 02.10 Д/с «Нацiональнi
парки Америки»
17.45 Вiкно в Америку
18.10, 18.55 КЛIП учасника
Євробачення-2017
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
19.00, 01.50 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
23.35 Вiд першої особи
КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 01.15 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 «Грошi»
23.15, 01.30 Х/ф «Екстрасенс»
02.30 «Телемагазин»
ІНТЕР
05.50 «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 «Жереб долi»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10
«Подробицi»
21.00 Т/с «Кохання за законом»
22.45 Т/с «Територiя краси»
02.05 Док.проект «Україна:
забута iсторiя»

ВIВТОРОК, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
10.10, 18.10, 18.55 КЛIП
учасника Євробачення-2017
10.25 Т/с «Площа Берклi»
11.20 Д/ф «Одного разу, 60
рокiв потому...»
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Театральнi сезони
14.25 Спогади
15.20 Поза часом. Телевистава
«Наталка-Полтавка»
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Книга джунглiв»
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18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селi
19.55 Нашi грошi
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
23.35 Вiд першої особи
02.10 Вiкно в Америку
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 - 2»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 «На ножах»
23.35, 01.40 Х/ф «Реквiєм за
вбивцею»
02.30 «Телемагазин»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.15 «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 «Кохання за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10
«Подробицi»
22.45 Т/с «Територiя краси»
02.00 Док.проект «Україна:
забута iсторiя»
02.45 «Україна вражає»

СЕРЕДА, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
10.10, 18.10, 18.55 КЛIП
учасника Євробачення-2017
10.20 Д/ф «Справа
«божевiльного». А.Ведель»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 На гостину до Iвана
Поповича
15.20 Свiтло
16.00 Мистецькi iсторiї
16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
17.20 Школа Мерi Поппiнс
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Т/с «Доньки Єви»
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
23.35 Вiд першої особи
02.05 Д/ф «Архип Люлька»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.45 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
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22.00 «Одруження наослiп 3»
23.35, 02.00 Х/ф «Капоте»
02.30 «Телемагазин»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.15 «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 «Кохання за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10
«Подробицi»
22.45 Т/с «Територiя краси»
02.00 Док.проект «Україна:
забута iсторiя»
02.45 «Україна вражає»

ЧЕТВЕР, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.10, 18.55 КЛIП
учасника Євробачення-2017
10.10, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
10.25 Т/с «Площа Берклi»
11.15, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
12.05, 16.20 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Слiдство. Iнфо
14.05 Д/ф «Герой не нашого
часу. Юрiй Мажуга»
15.20 Надвечiр’я. Долi
17.15 Казки Лiрника Сашка
17.35 М/с «Книга джунглiв»
18.00 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Т/с «Доньки Єви»
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
23.35 Вiд першої особи
02.05 На гостину до Iвана
Поповича
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 «Чотири весiлля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45 «Вечiрнiй Київ «
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.15 «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 «Кохання за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10
«Подробицi»
22.45 Т/с «Територiя краси»
02.05 Док.проект «Україна:
забута iсторiя»

П’ЯТНИЦЯ, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Свiт на смак. Д/с
«Розповiдi про Хансiк»
10.00, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
10.05, 18.10, 18.55 КЛIП
учасника Євробачення-2017
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
12.05, 16.20 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
14.05 Д/ф «Голий король»
Костянтина Степанкова»
15.20 Вiра. Надiя. Любов
17.20 Казки Лiрника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Х/ф «Десять заповiдей»
22.00 ХРЕСНА ДОРОГА за
участю СВЯТIШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА В КОЛIЗЕЇ (РИМ)
02.05 Музичне турне
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля 6»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.15 «Розсмiши комiка. Дiти
2»
22.00 «Лiга смiху -3 2017»
00.45, 04.40 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.20 «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»
11.10, 12.25 Т/с «Кохання за
законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.55, 04.30
«Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Час бажань»
01.05 Док.проект
«Воскресiння»

СУБОТА, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.35 На слуху
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглiв»
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? Блоги
10.50 КЛIП учасника Євробачення-2017
11.00 Фольк-music
12.10 Т/с «Доньки Єви»
13.30 Т/с «Площа Берклi»
15.40 Д/ф «Свiтло Христового
воскресiння»
16.10 Книга.ua
16.40 Чоловiчий клуб
17.15 Чоловiчий клуб. Спорт
18.35 Богатирськi iгри
19.25 Х/ф «Десять заповiдей»
21.00 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.20 Рiк Японiї в Українi. Д/с
«Традицiйнi свята Масурi»
22.50 Мегалот

23.00 Свiт on line
23.25 Життєлюб
00.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30, 04.40 ТСН
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Таємний код вiри»
11.00, 23.15 «Свiтське життя»
12.00 «Одруження наослiп 3»
13.45 «Голос країни 7»
16.35 «Вечiрнiй квартал «
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15, 05.25 «Українськi
сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал»
00.15 «Лiга смiху -3 2017»
ІНТЕР
06.55 «Ну, постривай!»
07.40 Х/ф «Бережись
автомобiля»
09.30 «Україна вражає»
10.00 Док.проект «Менi подобається... Алла Пугачова»
11.05 Х/ф «Жiнка, яка спiває»
12.45 «Сходження Благодатного Вогню у Храмi Гробу Господнього»
14.45, 03.30 Док.проект «Свята
земля»
15.25, 20.30 Т/с «Поверни моє
кохання»
20.00 «Подробицi»
23.30 «Трансляцiя святкового
богослужiння з Києво-Печерської Лаври»
04.10 Х/ф «Час бажань»

НЕДIЛЯ, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 Д/ф «Пасха»
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 12.55 ВЕЛИКОДНI
ПРИВIТАННЯ
09.15 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ
10.50 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖБА
БОЖА i АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ для РИМА й
ЦIЛОГО СВIТУ СВЯТIШОГО
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА з площi Св.
ПЕТРА в РИМI
13.45 Путiвник прочанина
14.00 Фольк-music
15.30 Х/ф «Клара i Франциск»
19.30 Благодiйна акцiя «Незабутня Квiтка». Телеверсiя
21.00, 05.35 Новини
21.20 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
22.30 Що там з Євробаченням? Кухня
23.00 Свiт on line
23.20 Дiадема Старця. Гаврiїл
Ургебадзе
23.55 Територiя закону
01.20 Музичне турне
КАНАЛ 1+1
06.15 «На ножах»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00 «Розсмiши комiка 2017»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Свiт
навиворiт»
15.00 Т/с «Хороший хлопець»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
00.10 Х/ф «Лiнкольн»
ІНТЕР
05.45 «Подробицi»
06.15 Х/ф «Бережись
автомобiля»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
12.00, 02.10 Х/ф «Шалене
весiллля»
14.00 Концерт «Алла Пугачова.
Вибране»
16.00, 21.30 Т/с «Поверни моє
кохання»
20.00 «Подробицi тижня»
23.30 Х/ф «Жiнка, яка спiває»

8 стор.
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Минулої неділі на чотирьох стадіонах Турківщини пройшли
матчі групового етапу футбольного “Кубка весни”, що присвячений пам’яті Героїв Майдану та воїнів АТО.
Зокрема з групи “А”, за підсумками проведених поєдинків, до
чвертьфіналу вийшли команди сіл Либохора та Гусне. З групи “Б”
далі проходять Бориня та Н.Яблунька, у групі “С” кращими стали
команди сіл Явора та В.Яблунька.
Оскільки до групи “D” було дозаявлено команду з с.Лімна, усі матчі
в один день провести не вдалося. Перший ігровий день в групі,
котра грала на стадіоні у Вовчому, приніс несподіванку - господарі
стадіону покинули турнір, зазнавши двох поразок. Присліп, здобувши 2 перемоги,скоріш за все забезпечив собі вихід з групи. Тож за
другу путівку до чвертьфіналу поборються дві команди - з Лімни та
Завадівки. Ім’я останього чвертьфіналіста стане відомим у неділю,
9 квітня. На стадіоні с.Вовче пройде третій тур групового етапу групи
“D”, у якому Лімна зіграє з Вовчим, Завадівка з Прислопом, та Завадівка з Лімною. Початок футбольного дня – о 14.00 год.
Самі ж чвертьфінали пройдуть на стадіонах с.Вовче та смт.Бориня в один із вихідних днів – 17 чи 18 квітня. Наразі точну дату ще
узгоджують представники команд та федерація футболу Турківщини. Півфінали та фінал пройдуть на турківському міському стадіоні
“Карпати”, відповідно, 23 та 30 квітня.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ДП «Боринське лісове господарство» проводить реалізацію дров паливних різних
порід для населення району з
01 березня 2017 року на франковерхньому 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 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.

Продам будинок в Карпатах, в селі Ісаї Турківського району Львівської області. Загальна площа
будинку – 53,4 м.кв. 2 кімнати і веранда. Опалення пічне на дровах. Позаду будинку є розгалуження для
підведення води до будинку, вода тече самотьоком із лісу. Біля будинку протікає струмок, близько ліс,
гарний краєвид. Є підвал, сарай, підсобні приміщення, стодола. В продаж цього будинку входять також
земельні ділянки, площею 0,1934 га, 0,1999 га., які розміщені близько біля будинку. Будинок і земля
приватизовані. Є всі документи на право власності та кадастровий номер. Дуже близько магазин,
лісове господарство. До річки Стрий – 2 км., до району – 14 км.
Тел. : 0973849779. Оксана.

Для усунення простатиту потрібно просмажити вранці на
якісній соняшниковій олії до золотистого кольору цибулю, потім
влити в сковороду по черзі 4 жовтки сирих курячих яєць, обсмажити
їх з обох боків і з’їсти натщесерце
за 30 хвилин до сніданку. Робити
так щоранку протягом 1-2 тижнів.
Кашель, застуда припинять мучити, якщо подрібнити й змішати в
емальованому посуді 3-4 середнього розміру цибулини та 1 середнього розміру головку часнику,
залити суміш молоком так, щоб
його рівень був на 1 см вище цибулі з часником, довести до кипіння і проварити 5 хвилин на слабкому вогні. Після цього процідити і
вживати щогодини по 1 ст . ложці
приготовленого відвару.

Центр візової підтримки
«Захід-Віза» пропонує:
– робочі польські візи;
– шенген візи;
– воєводські візи;
– реєстрацію на чергу у візовому центрі;
– страхування;
– працевлаштування у Польщі.
Офіси «Захід-Віза» знаходиться за адресою: м. Турка, майдан
Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру), а також у м. Дрогобич, вул.
П.Орлика, 20а (неподалік автостанції).

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову
в Польщу. Можливо і без стажу
роботи. Робота для жінок, сімейних пар. Вакансії на заводи, готелі.
Роблю візи. Віталій.
Тел.: 0988356134.

Потрібен продавець в кіоск в
с. Вовче.
Довідки за тел.: 0680363410.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 20%. РЕМОНТИ будинків, квартир, балконів пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi стелі, гiпсокартон.
Опалення, тепла підлога, водопровід, каналiзацiя. БУДIВНИЦТВОбудинки, прибудови, павiльйони, гаражі, навiси, альтанки.Банi, басейни. Ворота, паркани будь-якої складності. Доставка матеріалів
(068)1455866, (095)5523950.
ВЕСНЯНI ЗНИЖКИ на матеріали +роботу до 25% . ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинків, квартир. Сайдiнг, фактурна штук атурка, короїд,
термопанелi. Доставка матеріалів(068)1455866, (095)5523950.

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 на роботу вантажники.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.
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Місячник добровільної
здачі зброї
З 1 квітня на території Турківщини стартував місячник добровільної здачі зброї. Його основна мета – надання можливості
громадянам, які незаконно зберігають зброю, боєприпаси або
вибухові речовини, уникнути кримінальної відповідальності,
здавши їх добровільно до поліції.
Сьогодні на Сході нашої держави тривають бойові дії, і до рук
пересічних громадян потрапляє різноманітна зброя та вибухові
речовини, що становлять реальну загрозу та небезпеку для населення. Аби не допустити їх незаконного розповсюдження в нашому
регіоні та убезпечити громадян від можливих наслідків, працівники
поліції дають можливість громадянам здати незареєстровану зброю,
або знайдені чи привезені з зони АТО гранати та боєприпаси до
поліції, тим самим уникнувши кримінальної відповідальності.
За зберігання зброї без відповідних документів наступає як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Згідно статті 263
Кримінального кодексу України та ст. 190 кодексу України про адміністративні правопорушення, носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових
припасів, вибухових речовин або пристроїв без передбаченого законом дозволу тягне за собою позбавлення волі на строк від двох
до п’яти років. Носіння, виготовлення або збут кинджалів, фінських
ножів, кастетів чи іншої холодної зброї, без передбаченого законом
дозволу, – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від двох
до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Крім цього, хочу нагадати, що зброя, яку добровільно здали громадяни, може бути зареєстрована в законному порядку.
Андрій ЗВАРИЧ,
старший інспектор з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи Турківського відділення поліції.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Світлій пам’яті Катерини Павлівни Милик
Минає слізних сорок днів сьогодні,
Як з нами Вас, ріднесенька, нема…
Та нам ввижаєтеся на високому порозі
І душа Ваша, як давній той вогонь, про
нас…
Він йшов від Вас, з Вашого серця,
Крізь всі літа нам в душу проникав…
А Ви, як той на ниві ваговитий колос,
Котрий сплекало сонце, та не зламавсь,
не впав…
Ви залишили нам, матусенько, у спадок
Землі всі квіти, райдуг перевесла…
І християнські три святі чесноти,
Бо ними Ви жили 83 роки…
Душа перед Престолом Божим,
А тіло – між шорстких долонь землі…
Нема, кохана, Вас із нами… Та є Ваш голос…
І світла пам’ять… На вічні віки…
У глибокому сумі й скорботі – син Василь з сім’єю, дочка Стефа,
дочка Ольга з сім’єю, брат Теодор, сестра Олександра, внуки Уляна, Микола, Надія, правнуки Іван, Людмила, Діана, Сніжана, Ольга,
Оксана, праправнук Павлик і вся велика родина.
Вічна їй пам’ять і Царство Небесне!
Колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 сумує з приводу передчасної
смерті колишнього вчителя зарубіжної літератури Володимира Миколайовича Миндзіва та висловлює щире співчуття лаборанту Надії
Авер’янівні Миндзів з приводу смерті чоловіка.
Педагогічний колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття
вчителю початкових класів Наталії Михайлівні Германчук з приводу
великого горя – передчасної смерті батька.

Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує
пісок, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996;
0970633997.

Працівники відділення ВДФСНВ у Турківському районі висловлюють щире співчуття начальнику Лесі Василівні Годованець з приводу тяжкої втрати – смерті свекра – Івана Луковича Годованця.

Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття юрисконсульту Миколі Миколайовичу Яворському з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
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