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ÄÎÏÎÌÎÃÀ Ç Í²ÌÅ××ÈÍÈ ÄËß ØÊÎËÈ-²ÍÒÅÐÍÀÒÓ
Уже близько 20 років допомогова організація «Активна допомога
Україні» з німецького міста Мюнхен допомагає Україні. У списку
благодійників є і Турківський район. Ми вже неодноразово писали
про гуманітарну допомогу, надану
для лікарні й безпосередньо жителям району. Днями небайдужі
люди з Німеччини передали голові
благодійного фонду «Милосердя»
Мирославі Калинич 1000 євро. За
ці кошти закуплено дві пральні машини та м’ясорубку для Турківської школи-інтернату. А на кошти, що
залишилися, Мирослава Петрівна
ще має намір закупити й посуд.
Отримуючи допомогу, директор
навчального закладу Оксана Марич щиро дякувала німецьким меценатам, а також Мирославі
Петрівні за такі доречні й потрібні
речі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ці прекрасні весняні дні, 24 квітня, святкуватиме свій ювілей –
75-річчя – наш дорогий, люблячий і шанований татусь, дідусь і прадідусь – Станіслав Миколайович Марчишин – житель смт. Бориня.
З нагоди ювілейного дня народження, бажаємо Вам, дорогесенький, міцного здоров’я, чудового настрою,
світлої радості в житті, миру, добра, поваги
від людей, любові від дітей, родинного тепла
і довголіття.
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.
З любов’ю – син Микола, донька Галина з
чоловіком Петром, донька Світлана, внучка
Ольга з чоловіком Русланом, внучка Яна з чоловіком Олексієм, внучка Аліна з чоловіком Сергієм, внук Руслан, правнуки Владислав,
Анастасія, Вероніка.

ПРИСТУПИЛИ ДО РЕМОНТУ ДОРІГ
За підтримки депутатів обласної ради, для ремонту доріг
загального користування в Турківському районі з обласного бюджету буде виділено 5 млн. грн. Із цих коштів 1,2 млн.
грн. виділено на виготовлення ПКД дороги Турка – Східниця і 880 тис. грн. – на капітальний ремонт цієї дороги, як
співфінансування з держбюджету.
На діл янці дороги Верхня
Яблуньк а-Боберк а запл ановано провести викопув ання
нових кюветів на всій протяжності, грейдерування дорожньо го п ол от на, п ід си пання
гравійно-щебеневою сумішшю.
На дорозі Турка-Ільник заплановано очищення кюветів,
підсипання гравійно-щебенев ою с уміш шю , фрезування
аварійних ділянок, частково
поточний ремонт асфальтом.
На дорозі Нижнє ВисоцькеКарпатське заплановано: очищення к юв ет ів , п ід си пання

гравійно-щебеневою сумішшю,
г рейд ер ування до р ож нь ог о
полотна.
Більш детальний план робіт
буде складено після визначення підрядних організацій, які
приступлять до дорожніх робіт
на відповідних ділянках.
З початку року дорожніми
о рг аніз ац ія ми пр ов од ит ьс я
робота по усуненню аварійної
ямковості. В район завезено
1500 кубів щебеню. Так для
засипання ям і промоїн на дорозі Боберка - Бориня використано 510 кубів щебеню, на

дорозі Турка-Східниця - 400,
Нижнє Висоцьке - Багнувате 115, на дорозі Міжгір’я – Буковинка – 75, на дорозі Турка –
Лопушанка, у Горішній Турці –
близько 100.
Роботи, що проводяться зараз на дорогах Турка-Східниця, Турка-Ільник, Бориня-Боберка, – за рахунок коштів на
експлуатаційне утримання. Це
дасть змогу на дорогах Бориня-Боберка, Турка-Ільник зробити більший об’єм робіт за
рахунок спільного фінансування з двох джерел: коштів на
експлуатаційне утримання та
коштів з обласного бюджету
(по 1 млн.грн. на кожну ділянку).
Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови
Турківської РДА.

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.

Дорогого і люблячого, доброго і турботливого сина, зятя, чоловіка, татуся, брата і дівера, стрика і хресного, жителя с. Завадівка –
Володимира Олексійовича Сенюгу – з ювілейним днем народження, яке святкуватиме 22 квітня, сердечно і з великою шаною
і любов’ю вітають тато Олексій, мама Стефанія, тесть Микола,
теща Людмила, дружина Тамара, синочок Арсенчик, донечка АннаМарія, брат Віталій з братовою Мариною та донечкою Віталією і
синочком Олексійком, брат Любомир з братовою Тетяною та синочком-похресником
Владіком і донечкою Златою та вся велика родина і бажають ювіляру міцного
здоров’я, світлої земної радості, поваги
від людей, мирного неба над головою, родинного тепла, благополуччя і рясних Божих благословінь.
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.

На жаль, роки – не журавлі. Вони не повертаються із вирію. А так
хотілося б, щоб журавлині крила ніжно торкнулися і стерли сліди
часу на обличчі й душі таких порядних людей, трудівників, невтомних матерів, вірних берегинь сімейного затишку, як Ольга Василівна Павлович із с. Лосинець. Дорогу матусю, ніжну, люблячу і турботливу бабусю і прабабусю із славним 90-річним ювілеєм, який святкувала 19 квітня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають син Євстахій, невістка Валентина, онук Іван з дружиною
Наталією, правнук Максим і вся велика
родина.
Вклоняємось, рідна, Вам низько до
ніг
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгії роки.
Хай в серці у Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
Доброго здоров’я і щасливого довголіття Вам, люба наша ювілярко, у дружному родинному колі.

2 стор.
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ËÎÏÓØÀÍÊÀ-ÌÈÕÍÎÂÅÖÜ –
ÍÀÉÐÅÀËÜÍ²ØÈÉ ÂÀÐ²ÀÍÒ ÌÈÒÍÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÓ
Одним з першочергових і надзвичайно актуальним завданням у
роботі депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського
є відкриття митного переходу в межах Турківського району з
Республікою Польща. Треба сказати, що ця тема обговорюється уже більше 20 років, але все не знаходить логічного завершення. Днями, з ініціативи Андрія Ярославовича, його помічник
Іван Грись організував чергову виїзну нараду, за участі представників райдержадміністрації, голів Хащівської та Лімнянської
сільських рад, проектантів та представників Польщі. Польська
сторона уже вкотре заявила, що найприйнятнішим варіантом
для облаштування митного переходу може бути ЛопушанкаМихновець. Щодо раніше обговорюваного Боберка-Журавин, то
тут, як зазначили сусіди, екологи просто не дозволять це зробити, адже з польського боку там знаходиться екологічний парк,
через який категорично заборонено рух транспорту.
На думку учасників наради, якщо б зараз сконцентрувати всі зусилля на пункт пропуску Лопушанка-Михновець, то десь у 2020 році він міг
би запрацювати. До того ж, в цьому контексті є надзвичайно актуальними два проекти з будівництва доріг: Дністрик (Старосамбірський
район) – Лімна та Боберка- Жукотин. Є надія, що заявки на будівництво цих доріг буде відібрано для подальшої роботи, вартість кожної
дороги – 1 млн. 200 євро.
Обмінюючись думками, перший заступник голови РДА Микола Яворський висловив надію, що нарешті на найвищому рівні буде прийнято правильне рішення й накінець мрія жителів Турківського району ( як часто жартують, мати своє вікно в Європу) стане реальністю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОПОМОГУ ПРИ
НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
Можна оформити безпосередньо
у пологовому відділенні

ÏÀÑÕÀËÜÍ² ÍÀÁÎÐÈ –ÄËß
ÌÀËÎÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÈÕ
Нещодавно, з ініціативи головного територіального управління
юстиції у Львівській області та за підтримки управління соціального
захисту населення, у Турківському районі запроваджено сервіс з
оформлення допомоги при народженні дитини у пологовому
відділенні. Окрім свідоцтва про народження дитини та реєстрації
місця проживання немовляти, ці послуги Міністерство юстиції розпочало надавати раніше, мати отримає ще одну послугу, що значно
спрощує процедуру отримання грошової допомоги і позбавляє клопотів з оформлення необхідного для цього пакету документів та
зекономить час. Вручаючи всі необхідні документи матері трьох дітей
Ірині Марків із с. Яблунів, розповіли виконувач обов’язків начальника Турківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Львівській області Віолетта Нестор та провідний спеціаліст управління соціального захисту населення у Турківському районі Анна Гурин. Завдяки цьому
сервісу, народивши дитину та забравши її з пологового відділення,
мама може спокійно займатися доглядом немовляти і чекати надходження грошової допомоги на банківський рахунок.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊ²
ÂÐßÒÓÂÀËÈ ×ÎËÎÂ²ÊÀ
У неділю, 16 квітня, о 13.05 год., до Турківського відділення
Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення від 38 –
річної мешканки району про те, що чоловік вчинив з нею сімейний скандал.
Виїхавши на місце події, поліцейські побачили чоловіка, який
був надмірно збуджений та агресивно себе поводив. Через декілька хвилин дружина не могла його знайти. Працівники поліції почали шукати чоловіка і, зайшовши в сарай, побачили, як він стоїть на
драбині з петлею на шиї. Тільки поліцейські зайшли в сарай, чоловік одразу ж стрибнув з драбини і намагався покінчити життя
самогубством. Один із працівників поліції схопив чоловіка за ноги і
зняв із петлі.
По цьому факту поліцейські проводять перевірку.
Наш кор.

Уже багато років поспіль депутат Львівської обласної ради
Михайло Дзюдзь напередодні Великодніх свят організовує пасхальні набори для малозабезпечених людей, що мешкають на
його виборчому окрузі.
Цьогоріч його уповноважений представник Іван Кузьович привіз
та вручив головам сільських рад 250 наборів, у які ввійшли паска,
яйця, цукор, борошно. Приносячи їх до осель, керівники місцевих
громад передавали вітання від Михайла Семеновича з побажаннями добра на довгі роки життя.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЧИ БУТИ РЕФЕРЕНДУМУ?
Ïðåäñòàâíèêè Òóðê³âùèíè âçÿëè ó÷àñòü ó çáîðàõ
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðåôåðåíäóìó ç
ïèòàííÿ çàáîðîíè ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ çåìë³
У середу, 19 квітня, у Жовтневому палаці в Києві відбулися
збори ініціативної групи щодо організації Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу сільськогосподарської землі.
Учасники заходу проголосуваминулому році фермери та земли за те, щоб на референдум
левласники провели велику
було винесено питання: «Чи
кількість акцій: і перекривали
підтримуєте ви продовження
дороги, і зустрічалися з презиіснуючої заборони на продаж
дентом, також провели найпоземель сільськогосподарського
тужніші селянські віче.
призначення безстроково?»
Він також висловив припуТурківщину на цьому заході
щення, що можливе запровадпредставляли депутат районної
ження ринку землі, яке планує
ради Роман Богайчик та заступвлада, – це загроза соціальній
ник голови районної партійної
стабільності, «це бунти і можлиорганізації ВО «Батьківщина»
ва громадянська війна, це можВасиль Чорний.
лива втрата державності».
Президент Асоціації фер«Сьогодні потрібно об’єднати
мерів та приватних землевлассуспільство та вжити всіх кроків,
ників Іван Томич, виступаючи на
щоб не допустити продажу
зборах, закликав українську насільськогосподарської землі», цію об’єднатися для захисту
закликав Іван Томич.
своєї землі. За його словами, у
Наш кор.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею щиросердечно вітає з 60річним ювілеєм
завідувача гуртожитку – Володимира
С т еп ано ви ча
Леневича – і
бажає шановному
ювіляру міцного здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, родинного тепла, миру,
достатку і довголіття.
Хай Вам в світі щасливо живеться,
Лиш добро і достаток ведеться.
Хай сонечко світить, а серце співає,
Хай смуток дороги до хати
не знає.
Хай щастя вікує у Вашому
домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і світлої
долі
Хай Бог посилає на довгі
роки.

Дорогу і люблячу стрину –
Надію Василівну Кузьо – з 70річним ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають
племінниці Ольга і
Марія з сім’ями. Міцного
Вам здоров’я,
дорогенька. Нехай
радість, тепло і
любов зігрівають
Ваше серце. Будьте завжди щасливі, і хай береже
Вас Бог.
70 – не привід для печалі,
70 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть не оглядаючись
літа.
Хай Вам Господь пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості
цвіт,
Щоби добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.

Дорогого і люблячого, чуйного
і турботливого сина, чоловіка,
татуся і зятя – Миколу Васильовича Годованця – із ювілейним днем народження сердечно вітають
мама Марія з
сім’єю, дружина
Ірина, донечки Маринка і Юлія, теща Зіна
і тесть Богдан та бажають дорогому ювіляру міцного-міцного
здоров’я, безліч світлих, радісних і щасливих днів у житті, любові, достатку, миру, Божого благословення.
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
А Ангел – Твій хоронитель,
Хай буде з Тобою завжди.
Щоб Ти кожну мить відчував
Богородиці щиру опіку,
Господь з неба Тобі хай
дарує
Щастя, здоров’я і довгого
віку.
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ТУРКІВСЬКУ МАЛЕЧУ ЗМІСТОВНО
РОЗВАЖАЛИ У ЛЬВОВІ
Це стало можливим завдяки соціальному мегапроекту «Мій тато захищає Україну», організатори котрого передбачили
цікавий захід, запросивши маленьких гостей із Турківщини до Львова.
А перша зустріч, з якої розпочалися для дітей із Турківського району відвідини Львова, була із дуже веселим, талановитим дядечком,
який полюбляє експериментувати із різними речовинами. Професор Нейтрон, який вже не один рік працює в
науково-розважальному проекті «ОШОУ», із перших
секунд звеселив зацікавлену маленьку публіку, яка зібралася біля сцени в дитячому парку святкування днів народжень «Дитяча планета». Найактивніші із дітей мали
тут можливість проекспериментувати разом із науковцем. Дивовижний чолов’яга у присутності дітей зробив
солодку воду, якою «подихали діти», а також у спеціальній мензурці перетворив сухий лід на пару. Діти раділи кожному досягненню професора, адже експерименти «ОШОУ» виявилася насправді дуже повчальними та цікавими. Після ж наукових розваг на малечу чекала активна фаза відпочинку. Гойдалки, кулькові басейни, тарзанки, стрілялки та батути – це лише частина
атракцій у «Дитячій планеті», де із великим задоволенням побували малюки.
Набігавшись та настрибавшись, дітвора, звісно, зголодніла. Але й тут благодійники залишились на висоті,
запросивши маленьких гостей із Турківщини до популярного закладу харчування, де готують смачні італійські
страви, – ресторану «BUON GUSTO». Майстер кулінарії,
шеф-кухар ресторану Юрій Синишин із щирою посмішкою зустрів кожного відвідувача. А вже за якусь хвилину-другу малюки зручно вмостилися за стіл, аби вже скоро розпочати найважливішу справу – приготування власноручних піц. Майстерно, вправно, і навіть дещо
загадково, кухарі ресторану на своїх пальцях почали розкручувати шматки тіста, які миттю перетворювалися на основу для піци. Діти з
радістю спостерігали за процесом і з нетерпінням очікували своєї черги для того, щоби наповнити піцу улюбленими інгредієнтами.
Випечені піци розійшлися поміж дітьми дуже швидко. І не дивно, адже їх було створено із додаванням любові, добра та щастя!
Ігор ГАЛУЩАК,
м.Львів

«Великодній кошик
для воїнів АТО»
Напередодні Світлого Христового Воскресіння учителі, учні,
батьки Завадівського НВК потурбувались про військових, які
стоять на сторожі нашого спокою на передовій. Аби свято
Світлого Христового Воскресіння відчули і бійці в зоні АТО,
протягом тижня в школі проходила благодійна акція «Великодній кошик – для воїнів АТО».
Мета акції – зібрати нашим бійцям, які захищають незалежність
та територіальну цілісність України у зоні проведення антитерористичної операції, подарунки до Великодніх свят, донести їм особли-

БІЛИЙ СНІГ… НА
ЗЕЛЕНОМУ ЛИСТІ
За народними віруваннями, 18 квітня (а це був вівторок) ми
вшановували пам’ять священомученика, читця Феодула, якого у народі ще йменували Вітренником. Старшого віку люди
кажуть, що «після Феодула тепло подує». Тобто прийде на
землю справжня весна, а зима повністю втратить свою силу.
Але, як бачимо, нині увесь народний погодний прогноз поламався повністю. Уже не можна нічого в природі передбачити далеко наперед.
Бо на самого Феодула, вранці, вдарили заморозки – подекуди
було навіть -7 град. за Цельсієм, а після не теплом подуло, а холодом. Синоптики стали говорити про можливість опадів у вигляді

ву підтримку, світло і радість Воскресіння Господнього.
Усі небайдужі долучилися до доброї справи. Тож разом зібрали
традиційні великодні кошики. Тут і пасочки, і м’ясні вироби, консерви, крупи, цукор, чай, кава, тушонки, сало, домашня консервація,
солодощі. Святкові гостинці попрямували бійцям АТО в двох напрямках: м. Маріуполь та м. Соледар Донецької обл.
У цих бригадах службу несуть наші земляки з села Завадівки Сакаль Іван та Лоневський Роман. Окрім продуктів, військовим також відправили дитячі малюнки, листівки...
Педагогічний та учнівський колективи Завадівського НВК бажають бійцям швидкого повернення додому, здоров’я та перемоги!
Миру, злагоди неньці-Україні!
Таїсія ПАВЛИК,
голова учнівського братства «Лелека» Завадівського НВК.
снігу. У середу зранку він уже забілів на вершинах гір, а в четвер –
захурделило. Проте люди аж надто цим не перейнялися, адже у
нас ще не зацвіли дерева, ягоди та кущі. Щоправда, ті, що вже
встигли дещо посадити, трохи й жалкували, адже весняний день
рік годує.
Якщо взяти останніх 15 років, то, згідно спостережень Турківської метеостанції, 5 квітня 2002-го випав сніг на 2 см, тримався сніговий покрив аж до 9 квітня, температура повітря становила тоді -5,7.
Лежав сніг, починаючи від 5 і до 10 квітня й у 2003 році, і в останні
два дні висота снігового покриву була аж 16-18 см. Трохи менший
сніг – на 6-8 см – випадав 21-23 квітня 2005 року та 5 квітня 2006
року. У 2012-му у перших два дні квітня на Турківщині також випав
невеликий сніг (3-4 см), подібна ситуація повторилася і наступного
року. У 2015 році випав сніг 4 квітня, висота снігового покриву становила 13 см, а у минулому році землю вкрив сніг 26 квітня (5 см).
Синоптики кажуть, що такі холодні, та ще й сніжні весни, як ця,
бувають, приблизно, раз в десять років.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÆÈÒÒß – ÖÅ ÅÊÇÀÌÅÍ ÍÀ ËÞÄßÍ²ÑÒÜ
Був погожий день. Я йшла вулицею, спостерігаючи
за тим, як весна робить свої перші несміливі кроки.
Ось уже і вербові котики повискакували на деревах, і
перші, ще зовсім маленькі, підсніжники вже
повертають свої голівки до лагідного весняного
сонечка. Яка краса на білому світі...
Та раптом думки перервав дикий собачий лай, який
доносився із потічка. Це був лай відчаю і страждання. Я
миттю поспішила на звук і побачила бідолашного собаку,
по спину зануреного у холодну воду, на шиї якого
виднілася жахлива різана рана. Вона була дуже глибокою,
частина шкіри відвисала; по суті, шия тварини була
наполовину розрізана аж до гортані. Собака був
надзвичайно виморений, він весь тремтів, а його очі геть
потьмяніли від болю. Коли я підійшла ближче, він почав
гарчати і вищиряти зуби. Бідний пес вже нічого не розумів
від відчаю і весь час гавкав та намагався вкусити мене.
Він ще пробував підвестися та, очевидно, ноги йому вже
не служили...
Після нетривалих роздумів я вирішила: будь що буде –
витягнути цього собаку з потічка.
На диво, це вдалося, собака навіть не вкусив, хоча був
надзвичайно агресивний. Я не перший раз маю справу з
пораненими тваринами і з упевненістю можу сказати, що

його катували. У нього були численні переломи, а шрам
на шиї – сто відсотків – від ножа або сокири. Це пізніше
підтвердив і ветеринарний лікар...
Наближалася ніч. Почав моросити дощ. Собака лежав
голодний, безпомічний і озлоблений на весь білий світ.
Ніхто з перехожих не намагався підступити до нього
близько: пес ненавидів людей, і на це, я думаю, були
підстави...
Я взяла перекис водню і бинт, а сусід Володя зловив
собаку за морду, і ми сяк-так перемотали бідоласі шию...
Наближалася ніч, і я залишила бідну тварину, прикривши
її старим плащем. Якби собака був хоча б трішки
спокійнішим (не кусався), я б спробувала затягнути його в
якесь приміщення. Але від болю він на кожен мій крок
реагував шаленою агресією.
У боротьбі між життям і смертю провів собака два дні і
одну ніч. Я оббігала всі можливі інстанції, телефонувала
кілька раз до ветлікарні (мені потім повідомили, що
дзвонила не на той номер). Більшість людей, з котрими
стикалася, не переймалися цією ситуацією. Подумаєш:
якийсь там бродячий собака.
А тим часом собаці ставало гірше. Серце моє
розривалося від безпорадності і болю. В останню ніч ми
набралися сміливості і занесли його, напівживого, на

Люблячу дружину, дорогеньку
і найкращу матусю – Наталію
Зіновіївну Співак з Явори – вітають з днем народження чоловік Михайло,
діти Михайло і
Марина і бажають їй здоров’я, щастя і
Божої опіки.
Хай Бог пошле Тобі літа
щасливі
Й чарівну стрічку сонячних
доріг.
Нехай удача на життєвій
ниві,
Неначе килим, стелиться
до ніг.
Хай над Тобою небо буде чистим,
На серці радісно і повно на
столі
І ми вітаємо зі святом урочистим
І Богу дякуєм, що Ти є на
землі.
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов.
І щоб ніхто не здогадався,
Який рік Тобі пішов.

Дорогу і люблячу невістку, добру і чуйну братову – Наталію Зіновіївну Співак з Явори, вітають з
35-тим днем народження, яке вона святкує 21 квітня,
свекор Михайло,
свекра Марія,
дівер Василь і
бажають здоров’я, щастя і всього найкращого,
що є у житті.
Хай звучать найкращі
вітання!
З «Днем народження»! – скажуть усі.
Хай здійсняться всі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить
завчасно,
Мир і злагода буде в сім’ї,
На душі хай весна буде ясна,
Навіть в сірі, нахмурені дні.
Хай пливе щасливо Твій
життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові Божої хай завжди
буде повен –
То найголовніше у людськім
житті.

веранду до сусіда. Я рада, що бодай останні години
свого жахливого життя він провів на сухій підлозі і в теплому
приміщенні. Наступного дня вже напівпритомного собаку
усипив ветлікар, якого я покликала. В собаки почався
сепсис, і врятувати його можна було, тільки негайно
відправивши до Львова. Я, на жаль, не мала коштів на
транспортування та лікування тварини ...Його муки
скінчилися...
Бідний собака нарешті звільнився від страждань. Я
сподіваюсь, що десь там, в добрішому і людянішому
всесвіті, він буде щасливий. А ми. якщо є людьми, повинні
зробити все для того, аби такі ситуації більше не
повторювалися. Бо кожна тварина, котра живе поруч з
нами, має право на достойне, щасливе життя і спокійну,
безболісну смерть.
У Львові, наприклад, є ветклініка, яка фінансується зза кордону, де лікують поранених тварин і доглядають за
ними, а потім знаходять їм господарів. Знаю, що це
завдання не з простих, та потрібно налагодити і нам якусь
співпрацю із зоозахисними організаціями, підключити
волонтерів, небайдужих людей, адже з кожної проблемної
ситуації можна знайти вихід, якщо добре постаратися..
Пам’ятаймо, що тварини – теж живі, вони віддані і щирі
істоти, і вони, як і ми, уміють радіти і страждати, любити і
ненавидіти. Єдине, чого вони не можуть, – то це говорити.
Марія ЯВОРСЬКА.
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ÑÂßÒÀ ÄÎ
ÌÓÇÈÊÈ ËÞÁÎÂ
«Скрипка в музиці є настільки ж необхідним інструментом,
як у людському житті хліб насущний», – говорили про неї музиканти ще у ХVІІ столітті. Колись, дуже давно, скрипка була
інструментом суто народним – на ній грали у трактирах, на
ярмарках, площах, і тільки завдяки творчості великих музикантів, скрипалів-віртуозів, таких як Арканджело Кореллі,
Ніколо Паганіні, Джузеппе Тартіні, Антоніо Вівальді, Жан-Марі
Лепер, скрипка по праву стала царицею музики, зазвучавши на
великих світових сценах. Сьогодні класичне скрипкове мистецтво в Україні представляють видатні вітчизняні скрипалі Богодар Которович, Кирило Стеценко, Олег Криса, Ольга
Рівняк, Остап Шутко та інші. У нашому районі також є надзвичайно обдаровані від природи скрипалі, про яких неодноразово писала газета «Бойківщина». І доповнює цей перелік
талановита династія музикантів – родина Плішів з Турки. А
нашою гостею сьогодні є досвідчений викладач Турківської
дитячої музичної школи Лілія Пліш-Юсипович:
– Почну свою розповідь про
родинну любов до музичного
мистецтва зі своєї бабусі – Теодозії Пліш (по-дівочому – Гринечко). Коли наше гірське
містечко було під владою
Польщі, часто приходив до домівки, де вона жила, старенький
сусід-єврей і вчив її гри на
скрипці. Дівчина, маючи гарний
музичний слух, а ще більше –
велике бажання стати скрипачкою, дуже швидко опанувала це
мистецтво. Отож любов до світу
музики привилася у нашій сім’ї
від бабусі Теодозії. Згодом музикантом став її син Богдан .
Мого батька Богдана Степановича Пліша в Турці багато людей знають і пам’ятають ще й
дотепер. Згадують про нього як
про здібного музиканта, хоча
неспинний час відлічує 30 років,
як його немає серед нас. Спочатку батько був музикантомсамоуком, потім поступив у Дрогобицьке музичне училище , згодом навіть в один з інститутів
культури, здається в Харкові,
але через важкі часи та нелегкі сімейні обставини, закінчити його так і не зміг. Працював
вчителем музики і співів у
міській середній школі, викладав у Турківській дитячій музичній школі музичну літературу
й теоретичні предмети. У 60-х
роках його пісні лунали не тільки
з районних сцен, а й по
Львівському телебаченню. Він
був членом Спілки самодіяльних
композиторів Львівщини. Батько умів грати на багатьох музичних інструментах, головними
серед яких були баян та акордеон, але володів і грою на фортепіано, прекрасно грав на саксофоні. Я ніколи й гадки не
мала, що мій батько може грати
на саксофоні. Пригадую як одного разу ми з татом прийшли
в гості до жителя Турки, п. Кузя,
у якого в домі був саксофон.
Батько як взяв той інструмент і
заграв на ньому – я просто була
зачарована. Другим моїм здиву-

ванням було, коли
ми з батьком якось
навідалися до директора школи, здається, в с. Ясениця. У
кімнаті в кутку стояла гітара. Тато обережно взяв і почав
грати на гітарі. Це
було неймовірно!
Грав він й на цимбалах, навіть викладав клас гри на
цимбалах та на контрабасі в музичній
школі.
Але на
скрипці батько не
грав. Такого випадку
я не пригадую. Зате
я пішла вчитися грі на
скрипці.
– Що ж спонукало Вас до цього?
– Не знаю. Та й
уже не пам’ятаю
сьогодні, як це було.
Мені здається, що я
навіть добре не усвідомлювала
свій
вибір, а можливо,
мені й тато підказав.
І як тільки в 1966-му
році відкрилася в нас дитяча
музична школа, я, будучи другокласницею Турківської середньої школи, пішла туди і вибрала клас скрипки. З таким вибором не жалкую. Бо скрипка –
то є королева музики. Інструмент
дуже давній і дуже гарний та
мелодійний, що проймає до
глибини душі. Учені зазначають,
що слово «скрипка» походить
від старослов’янського «скрипати», тобто скрипіти. Час виникнення і походження скрипки з’ясувати важко, але це
інструмент південних слов’ян –
принаймні, так показують дослідження багатьох археологічних
розкопок. Інструмент справді
співає, коли музикант водить по
струнах смичком. Тому звучання скрипки часто порівнюють з
прекрасним співом. Це є інструмент, на якому людина найбіль-

ДОПОМОГЛИ
ТРАНСПОРТОМ
Напередодні
Великодніх
свят на території міста накопичилося дуже багато
сміття. Стільки, що навіть,
якби й мало житлово-комунальне управління свій транспорт, навряд, чи вдалося б вивезти його, бо усі сміттєві
баки були вщерть переповнені
різними побутовими відхода-

ми. Аби не зіткнутися з подібною проблемою, яка виникла
у Львові, і Турка не загрузла
на свята у смітті, ми звернулися по допомогу. Відгукнулися ДП «Боринське лісове господарство» (директор Михайло
Ільницький), ДП «Турківське
лісове господарство» (директор Василь Барабаш), район-

ше може виразити свої емоції,
переживання, усі свої співчуття.
Вчитися було нелегко. Через
велику плинність кадрів дуже
часто змінювалися викладачі.
Приходили молоді спеціалісти,
але умов відповідних для проживання не було, то й вони вимушені були виїжджати з Турки.
Після закінчення музичної школи, я поступила на навчання у
Дрогобицьке музичне училище
і вже його випускницею повернулася назад в Турківську музичну школу, але на роботу – на
посаду викладача. Це був 1977й рік. Зараз іде сороковий рік

моєї постійної
праці в
Турківській дитячій музичній
школі.
– Ліліє Богданівно, чим пам’ятні для Вас Ваші трудові
будні?
– Знаєте, людина деколи сумнівається в собі, задаючи запитання: чи я добре вибрала свою
життєву стежину, чи на правильний шлях стала, чи моя робота
приносить якісь плоди? Так ось,
за 40 років моєї праці в мене
була одна така учениця, в якій я
утвердилася як викладач, коли
я зрозуміла, що моя робота була
не марна. Це була Шпак Оля.
Чудесна людина! Надзвичайно
розумна і надзвичайно талановита. Але вона, на жаль, далі по
музиці не пішла, її шлях проліг в
медицину. То така була дитина,
що вона, по закінченні курсу
навчання, грала на випускному

не шляхове управління (начальник Мирон Роздольський). Вони
спонсорували нам транспорт,
а ми забезпечили їх пальним та
робітниками.
Висловлюю щиру подяку керівникам
вище
згаданих
підприємств за розуміння проблеми, яка виникла, і за активне сприяння у її вирішенні.
Володимир ДРАЧ,
начальник КП «Турківське
житлово-комунальне управління».
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як професійний музикант. Багато учнів моїх поступило у спеціальні та вищі музичні заклади.
І я безмежно горджуся ними. У
музичній школі разом зі мною
працюють також і мої учні – Уляна Боберська та Галина Мурис.
На даний час троє моїх учнів
вчаться у спеціалізованих музичних закладах : Петро Михайлик – у Дрогобицькому музичному училищі, Іван Білинський
– в Інституті музичного мистецтва у Дрогобичі, Олег Богдан –
у Мукачевому, у музпедучилищі.
Клас скрипки у мене закінчували обдаровані діти – Валентин
Ільницький, Жанна Хамандяк,
Галина Макар, Руслана Русяк,
Мар’ян Карплюк, Алла Павлик
та інші. До речі, Алла уже закінчила Львівську консерваторію
і зараз гастролює по світу разом з хоровою капелою, якою
керує, й сама співає дуже гарно. Одним словом, є такі учні,
що ними можна похвалитися.
Недаремно ж, виходить, я
музичній школі 40 років
віддала. Колись і сама часто виступала. Зараз уже
рідше виходжу на сцену, та й
вік уже не молодий. Проте
навчити чогось ще можу.
– А як же четверте, п’яте покоління з родини
Плішів? Чи знайшла музика своє місце у їхньому
серці?
– Син Андрій навчався в
музичній школі
в класі
скрипки, також акордеону.
Але так і не закінчив навчання, як мовиться, не потягнув, хоча й мав музичні дані.
Він більш схильний до техніки. А ось дочка Вікторія
добре закінчила Турківську
музичну школу, успішно поступила у Дрогобицьке музичне училище, згодом – в
музпедінститут, вчилася в
магістратурі, потім в аспірантурі. Успішно захистила
кандидатську дисертацію і
зараз на викладацькій роботі у Дрогобицькому інституті музичного мистецтва.
Онук Сергій захоплюється
спортом, а онучечка Юля
має бажання навчитися грі
на скрипці. Хоча вона живе
у Дрогобичі, відвідує там художню школу, майстерно ліпить,
прекрасно малює, але, попри
все, має дуже гарні музичні дані,
добре розвинений слух. Ми з
дідусем пообіцяли, що купимо і
подаруємо їй скрипку. До речі,
сестри син, Ростислав, закінчив
нашу школу по класу фортепіано, його донька, Ангеліна, вчилася у моєму класі з п’яти років.
Закінчила школу по класу скрипки.
– Отож, Ліліє Богданівно,
як бачимо, музична династія
родини Плішів продовжується. І дай Боже, щоби зарясніла
вона на музичному небосхилі
України новими мистецькими
зірочками.
– Щиро дякую. Усе в Божих
руках.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Щиро вітають з 55-річчям, яке
відзначатиме 22 квітня, Ярославу Іванівну Грабську – жительку с. Ільник, чоловік Микола,
сини Михайло і Руслан, дочки Оксана і Світлана, невістки Віра і
Неля, онуки Вероніка, Аліна,
Каріна, Іван, Назар і Артемко,
мама Терезія,
сестри
Віра,
Іванка, Оксана,
брат Іван, швагри
Петро і Василь, племінники
Леся, Іванка, Таня, Ігорчик і Валя
з сім’єю і бажають дорогій і люблячій дружині, матусі, дочці,
сестрі, бабусі і цьоці міцного
здоров’я, світлої радості в житті,
Господнього благословення.
Всією родиною ми Вас
вітаємо,
Міцного здоров’я і щастя
бажаємо.
Щоб горе завжди обминало,
А доля лиш радість й добро
дарувала.
Хай Мати Пречиста Вас
оберігає,
Ангел Господній на крилах
тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й
добро.

Семінар для
платників
податків
Турківське відділення Самбірської ОДПІ повідомляє, що 27
квітня 2017 року у м. Львові Головним управлінням ДФС у
Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для
платників податків Львівської
області, які перебувають на обліку в ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, на
тему: «Нове в оподаткуванні та
звітності. Актуальні питання
оподаткування у 2017 році» за
участю сертифікованих аудиторів Львівської області.
Початок семінару: 11 год. 00
хв. Початок реєстрації: 10
год. 00 хв.
Семінар пройде за адресою
м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській
області.
Запрошуємо взяти участь у
семінарі всіх зацікавлених.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення
Самбірської ОДПІ.

ПРИДБАНО НОВІ КОНТЕЙНЕРИ
ДЛЯ СМІТТЯ
Турківська міська рада закупила 20 металевих контейнерів для зберігання
твердих побутових відходів.
Кожен сміттєвий бак,
ємністю 1100л. Вартість
такого контейнера – 6999
грн. (разом з ПДВ).
Поставлять нові контейнери в основному на центральних вулицях міста, а ті, що слугували досі, переставлять в інші
місця, де ще немає сміттєвих
баків.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ËÞÄÈÍÀ ² Ë²Ñ
Рано чи пізно у кожної людини прокидається бажання піти до
лісу. Хоч на якийсь час відчути його запах, почути спів пташок, подихати свіжим повітрям, помилуватися першими
підсніжниками.
Людина звикла, що в ліс іде
ти гнізд, не забирати звірят і
найчастіше влітку, щоб гарно
птахів додому.
відпочити. Завітавши до лісу,
Інколи людина бачить у траві
вона шукає тихий, гарний і незасмічений куточок. А знайти його
дедалі важче. Після таких
відвідин у лісі залишається всякий непотріб: сміття, папір, банки. Багато хто з людей не розуміє, що в лісі потрібно дотримуватися чистоти й порядку, як у
домівці. До лісу двері відкриті
всім, і він завжди гостинно приймає нас. Але немає лісу без
культури.
Побувавши в лісі, людина намагається принести додому
мало не оберемок рідкісних
рослин, які занесені до «Червоної книги України». У своєму захопленні красою лісу людина
ламає і нівечить усе: черемшину, калину, а на так звану «зелену неділю» ламає гілля і молоді
деревця, щоб прикрасити подвір’я і хату. Від такої «любові»
кволих, що ще не літають, птагірко стає і рослинам і деревам.
шенят. Подумавши, що пташеня
Не можна ламати дерев. Їх у лісі
випало з гнізда і може загинути,
багато, але й людей там не
ловить його і несе додому, де
мало. Та й ростуть дерева позгодом воно гине. Але у лісі птавільно – всього 20-30 см на рік.
шеня не випало. Просто пташеЩоб дерево виросло, потрібні
нята багатьох видів птахів залидесятиліття.
шають гніздо, ще не вміючи літаУ наших лісах живе багато дити. Поза гніздом пернаті догодоких звірів, серед них: олені,
вують своїх нащадків.
зайці, козулі, дикі кабани, ведЧасто в лісі бачимо й замерзмеді і багато інших. Чи залишилих, здається, зовсім молодих
лася б людина з лісом сам на
звірят. Насправді, це не так.
сам? Певно, що так, але не наДесь поблизу неодмінно знаходовго. Боязко: раптом накинетьдиться їх мати, яка нагодує і
ся якийсь звір? Але боятися позігріє малюка.
трібно тільки поганих людей.
Серед комах найбільшу коЗвірі і птахи ставляться до люристь лісу приносять мурашки.
дини мирно. Лише агресивна
Прикро, але нерідко ворогом
поведінка самої людини провоцих маленьких трудівників стає
кує напад на неї тварин. Перелюдина. У лісі часто можна зусбуваючи в лісі, не можна турбутріти розорані, чи навіть спалені
вати звірів, птахів. Особливо в
мурашники. Це справа рук збиперіод їх гніздування та вигодорачів ягід, грибів, а також пасвування потомства, не руйнуватухів. Задля збереження, мураш-

Äåðåâà íå ïîâèíí³
çàâàæàòè ñóñ³äàì
Нещодавно в редакцію газети зателефонувала одна з жительок району і
попросила дати роз’яснення: чи зобов’язаний власник дерева, яке сягає
своїм гіллям ділянки сусіда і тим самим наносить йому шкоду, зрізати це
гілля?
Ось, що стосовно того, на якій
відстані від межі сусіда, згідно із законом, можна садити дерева, сказав
головний архітектор Турківського
району Петро Юдицький:
– Так, мінімальна відстань від зовнішньої стіни будинку та споруди (наприклад, огорожі) до стовбура дерев має становити 5 м, а до чагарників – 1,5 м. При
цьому дерева не повинні заважати освітленості жилих споруд, а також проїзду
пожежного автомобіля. Згідно Земельного кодексу України, є ще й інші правила.
Так частина І (ст.103) Земельного кодексу України (із змінами та доповненнями) передбачає, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх
цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх зе-
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ники потрібно обкладати навкруги колючим гіллям.
Перебуваючи в лісі, людина ні
на мить не має забувати про
найстрашніше лихо для нього –
пожежу. У будь-яку пору року не
можна розпалювати вогонь під
кронами дерев, кидати незагашені сірники. З одного дерева
можна зробити мільйон сірників
– і одним сірником можна спалити мільйон дерев.

Люблячу, добру, турботливу дружину, маму, бабусю і прабабусю,
жительку с. В.Яблунька – Ганну Іванівну Германович – з 70-річчям
сердечно вітають чоловік Дмитро, дочки Анастасія, Ольга і Ганна –
з сім’ями; сини Михайло, Микола, Федір, Дмитро, Григорій, Іван, Степан – з сім’ями; 26 онуків і 10 правнуків та бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я, світлої радості
в житті, родинного тепла, Божого благословення.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

ÒÂÎÐ×À ÇÓÑÒÐ²× Ç
ÌÀÐ²ªÞ ËÎÂÀÑ
З лісом пов’язана доля кожної людини. Усі ми, кожний посвоєму, – господарі лісу, бо користуємося його плодами. Кожна людина повинна поводити
себе так, щоб не завдати ніякої
шкоди лісу.
Ліс – це фабрика, яка виробляє деревину й десятки інших
продуктів. Екологічно найчистіша фабрика в світі.
Чи може людина визначити,
скільки коштують ліси? Але хіба
можна чимось виміряти вплив
лісу на людське здоров’я, оцінити його красу!
У народі кажуть: «Щоб природа була красивою, багатою, кожна людина повинна вміти посадити дерево, виростити ліс і
сад».
Христина ДАНКОВИЧ,
учениця 9 класу.
Ясеницьке шкільне лісництво.

мельних ділянок завдається найменше
незручностей (затінення, задимлення,
неприємні запахи, шумове забруднення
тощо). Частина ІІ цієї ж статті передбачає, що власники та землекористувачі
земельних ділянок зобов’язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).
Вчинення дій щодо зрізання гілок дерев є правомірним, адже ст. 105 ЗКУ передбачає, що у випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної
ділянки на іншу, власники та землекористувачі земельних ділянок мають право
їх відрізати, якщо таке проникнення є
перепоною у використанні земельної
ділянки за цільовим призначенням.
Якщо ваш сусід не дотримується правил добросусідства, можна письмово
звернутись зі скаргою до місцевої ради
для вирішення земельного спору. Можливо, у вашій ситуації сусід порушує також і правила благоустрою, якщо такі затверджені на місцевому рівні. Відповідно
до п. 3 ст. 158 ЗКУ, органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів, зокрема
щодо додержання громадянами правил
добросусідства. Відповідно до п. 5 ст. 158
ЗКУ, у разі незгоди власників землі або
землекористувачів з рішенням органів
місцевого самоврядування, спір вирішується судом.

До проведення Тижня рідної
мови, який проходив у Верхньогусненському НВК, приєдналися всі вчителі-мовники –
Л.В. Носова, О. Я. Голойда та
О. М. Ільницька – разом зі своїми вихованцями. Цікаво пройшов конкурс юних поетів-початківців, де діти не тільки
читали свої поезії, а й творчі
доробки тих знаних особистостей, які долю свою пов’язали з нашою школою. Це (нині
покійного), колишнього директора школи Івана Дребота; нашого земляка, який зараз проживає в Оброшино, Василя Федька. Також учні декламували прекрасні ліричні і
патріотичні віршовані твори явірчанина, педагога за
фахом, Михайла Романовича.
Ізюминкою Тижня рідної мови
стала літературна зустріч учнів
5 класу, під керівництвом педагога Оксани Ільницької, із жителькою села Гусне Марією Ловас, яка є великою цінителькою
рідного слова. Це надзвичайно
творча і дуже добра людина.

Вона пише прекрасні патріотичні вірші про нашу землю,
рідну Україну. Наприкінці зустрічі
слово взяла директор школи
Ольга Киретів і подякувала гості
за її бажання поділитися своїм
творчим надбанням з школярами. А ми, у свою чергу, одним із
віршів Марії Ловас ділимося із
читачами газети.
Україні
Люди добрі, українці,
Честь і совість треба
мати
Й свою мову поважати,
І любити, як дитину,
Бо вона у нас єдина.
Наче пісня солов’їна,
Милозвучна і чарівна.
Різнобарвна і прекрасна,
І завжди вона – незгасна!
Треба її добре знати,
Від шахраїв захищати.
Любити і цінити,
Від ворогів боронити,
Щоб вони її не зламали
Й русифікацію нам не нав’язали.
Учнівський комітет Верхньогусненського НВК.

ГУСНЯНСЬКІ ПАТРІОТИ
У вересні-жовтні 1944 р. фронт наближався до Карпат. А у жовтні в селах
Бойківщини встановлювалася радянська влада. По селах Турківщини проходила повним ходом мобілізація населення в армію.
Черга дійшла і до с. Гусне. З села було мобілізовано 150 новобранців, яких етапом
доставлено до села Бітля для проходження т.з. тактичних занять.
Ще до приходу радянської влади по селах ходили чутки про те, що як буде переможена Німеччина, США оголосить війну СРСР, і лише тоді Україна стане вільною, незалежною державою. Цієї думки дотримувалися жителі села Гусне. Тому, з числа новобранців, 14 вирішили влитись в ряди УПА. Побіг до лісу здійснили з Бітлі.
Місце перебування їхньої чоти знаходилось в урочищі «Ялинці» (територія Гусного). Війна закінчилася, наступила зима.
1946 р. закінчилися і сподівання гуснянських повстанців. Втікати за кордон було
вже пізно і неможливо здаватися владі – явна смерть.
Проте ворог не спав. Хтось із гуснян вислідив місце знаходження криївки. До села
прибула група енкаведистів, які точно знали місце знаходження бункера. Гуснянин
Василь Товкан узнавши про прибуття групи, посилає на лижах свого старшого сина
Івана до Стояновича, жителя Гусного, хата якого була під лісом, де час від часу перебували хлопці з лісу, і дав сигнал про облаву.
У цій сутичці було вбито майора НКВД та декілька хлопців з криївки, а чотирьох з
них – Миколу Федоровича Ловаса, Івана Ільницького (Петришеного), Миколу Булецу
та Миколу Дмитровича Ришканича (Сяська) – було взято живими. Їх на санях було
доставлено в с. Матків, де була розміщена енкаведистська катівня, в якій вони перенесли страшні катування (їх пекли на гарячій кухні, здирали нігті з пальців, виривали
волосся з голови…).
Невідомо, хто з гуснян точно навів, де знаходиться хата Миколи Ловаса, якого привели в хату, де знаходились в цей момент всі члени його сім’ї: дружина, діти – Федір,
Іван, Онуфрій, Ганна та Теодозія. На запитання: «Чи знаєте ви, цього чоловіка?», всі
відповіли, що ні! Видно цей момент послужив для сім’ї великим щастям – їх не вислали до Сибіру.
Після цієї «зустрічі» Миколу Ловаса та Івана Ільницького було виведено на місце,
де було вбито майора, і розстріляно обидвох.
В певний час діти розшукали могилу батька та Івана Ільницького і перезахоронили
їхні останки на цвинтарі біля церкви.
Михайла Ришканича та Миколу Булецу було засуджено до 20 років ГУЛАГу і відправлено в Сибір. Так закінчилася історія гуснянських унівців.
Матеріали взято від родичів Миколи Ловаса.
10 травня 2012 року, с. Гусне.
Дані Івана Івановича Дребота.
Запис Михайла Казибріда.

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÏËÀÒÀ ÀË²ÌÅÍÒ²Â –
Ï²ÄÑÒÀÂÀ ÄËß ÇÂÅÐÍÅÍÍß Ó
ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍ² ÎÐÃÀÍÈ
Сімейний кодекс України передбачає рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини. Так, мати, батько мають рівні
права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх
прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини, в т.ч. і щодо
сплати аліментів на утримання дітей.
На сьогоднішній день в Турківському районному відділі державної виконавчої служби перебуває 252 виконавчих провадження щодо стягнення аліментів
на дітей, і дана цифра з кожним
роком збільшується.
Оскільки в наш час нерідко
виникають заборгованості по
сплаті аліментів, що зумовлені
різними факторами, в тому числі
небажання боржником сплачувати аліментні платежі, в такому випадку законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від
їхньої сплати.
Отже, якщо у боржника наявна заборгованість зі сплати аліментів, це вже є підставою для
звернення до правоохоронних
органів з поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне
ухилення від сплати аліментів.
Під злісним ухиленням від
сплати аліментів на утримання
дітей слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на
невиконання рішення суду (при-

ховування доходів, зміну місця
проживання чи місця роботи без
повідомлення державного виконавця, приватного виконавця
тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати
таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три
місяці відповідних платежів.
Стаття 164 Кримінального кодексу України регламентує, що
злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів
на утримання дітей (аліментів),
а також злісне ухилення батьків
від утримання неповнолітніх або
непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, карається громадськими роботами на
строк від вісімдесяти до ста
двадцяти годин, або арештом на
строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох
років.
Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за вказаний злочин, карається громадськими роботами на строк
від ста двадцяти до двохсот со-

рока годин, або арештом на
строк від трьох до шести місяців,
або обмеженням волі на строк
від двох до трьох років.
Ухилення від утримання неповнолітніх, а також повнолітніх,
але непрацездатних дітей, що
перебувають на утриманні
батьків, може полягати і у незабезпеченні таких дітей харчуванням, одягом, іншими речами
(насамперед, першої необхідності).
Потерпілими від цього злочину є діти, на утримання яких, за
рішенням суду, їх батько чи мати
мають сплачувати аліменти, а
також неповнолітні чи непрацездатні діти, що перебувають
на утриманні батьків. Неповнолітніми дітьми визнаються особи, віком до 18 років, якщо,
згідно з законом, вони не набувають прав повнолітніх раніше
(наприклад, внаслідок одруження). Непрацездатними є повнолітні діти, які, в силу фізичних чи психічних вад, позбавлені
можливості постійно чи тимчасово працювати (це, зокрема,
діти-інваліди І та II групи).
Про злісний характер ухилення свідчать тривалість ухилення,
продовження ухилення після
попередження про необхідність
виконання свого обов’язку та
неодноразові звернення потерпілого чи інших осіб, тощо.
Тому застереження до батьків:
- подбайте про своїх дітей самі,
допоки вас не змусила це зробити держава.
Наталія РИБЧИЧ,
прокурор
Турківського
відділу Самбірської місцевої
прокуратури.

ÂÑÅ Á²ËÜØÅ ÃÐÎÌÀÄßÍ
ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß ÇÀ ÑÓÁÑÈÄ²ßÌÈ
Досить актуальне і водночас складне питання призначення житлових субсидій турбує населення. З різними проблемами даної тематики жителі району все частіше звертаються до
керівництва управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Також на особистому прийомі у голови районної державної адміністрації Олександра Лабецького
побувало чимало жителів населених пунктів району, яких цікавить, коли будуть розглянуті
їхні заяви та призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.
«Ми розуміємо, що проблема з призначенням
житлових субсидій в районі існує, і робимо все можливе, аби максимально прискорити процес розгляду та призначення справ», - зазначає начальник управління. Наразі по максимуму укомплектовано фахівцями штат районного управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації, які здійснюють прийом громадян та
призначають всі види допомог, забезпечено необхідною технікою. Спеціалісти управління працюють в посиленому режимі, додатково до опрацювання справ планується залучати громадян, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості.
Однак, незважаючи на низку вжитих заходів, в
процесі призначення субсидій поки що не досягнуто 100% показника. Причин тому є декілька. В
першу чергу, це значне зростання рівня звернень
громадян за призначенням житлових субсидій. Для
прикладу: у 2014 році таких заяв було не більше
сотні, у 2015 році їх надійшло уже 2800, а за 2016
рік - 3800. За перший квартал 2017 року уже маємо 1500 заяв. Суттєво на строки призначення субсидій вплинула недосконалість програмного забезпечення, яке неспроможне оперативно та якісно виконувати всі покладені на нього функції, часті

зміни у законодавчих документах, зміна тарифів і
норм споживання, що призводить до перерахунку субсидій.
Окрім того, надзвичайно затягує процес призначення субсидій відволікання працівників управління на звернення жителів, які телефонують
на урядову «гарячу лінію» та «гарячу лінію» області. Розгляд кожного такого запиту вимагає
значної затрати часу, що призводить до відкладання призначення субсидій решті громадян і
впливає на процес призначення субсидій в цілому.
Відтак, керівництво управління соціального захисту населення вкотре звертається до жителів
району з проханням не хвилюватись та запевняє,
що найближчим часом житлові субсидії отримають всі, хто звернувся, відповідно до чинного законодавства. Разом з тим, начальник управління
наголосив, що субсидія на придбання твердого
палива, на відміну від субсидії на ЖКП, призначається на календарний рік і автоматично не перераховується. Тому слід не чекати кінця року, а в
найближчий час звернутися за призначенням субсидії на тверде паливо за 2017 рік.
Наш кор.

У Турці відвідувач обікрав
працівницю місцевого бару
Правоохоронці встановили особу зловмисника, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
У Турківське відділення поліції звернулася за допомогою 35-річна місцева мешканка, яка працює в
одному із барів райцентру. Жінка повідомила, що з барної стійки викрали її мобільний телефон «Нокіа», вартістю 1550 гривень.
Працівники поліції встановили, що до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 36-річний житель району.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання, включно до позбавлення волі на строк до трьох років.
Відділ комунікації поліції Львівської області.
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів міської
комунальної власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів міської комунальної власності, які будуть здаватися в
оренду в 2017 році.
Дані про об’єкти оцінки:
№
1
2

Місце розташування об’єкта
м.Турка, вул.Міцкевича, 8
(приміщення з ін. №№ 2, 3, 4, 5)
м.Турка, вул.Січових Стрільців,
(приміщення з ін. №17)

Площа об’єкта, кв.м.
66,2
23

21,7

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», із зазначенням дати проведення конкурсу.
У конверті повинні міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з
оцінки, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
Прийняття заяв припиняється за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів,
або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не
допускається.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з
відбору виконавців:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за формою, згідно з додатком 3 Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року за №2075 (далі Положення);
- копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з
оцінки;
- копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності);
- документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки,
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення).
Строк подання конкурсної документації: до 05.05.2017 року
(включно).
Поштова адреса, за якою подаються документи: 82500, м. Турка, пл. Ринок, 26
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться
12.05.2017 року, об 11.00 год., за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26
(сесійний зал)
Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
м. Турка, пл. Ринок, 26, телефон для довідок: (03269)3-21-37,
(03269)3-11-90 (контактна особа – Шубін Іванна Олександрівна)
Міський голова Геннадій КОГУТ.

ОБЕРЕЖНО З ВОГНЕМ!
На жаль, не обійшлися
Великодні свята і без пожеж
У п’ятницю, 14 квітня, коли православні християни йшли
поклонитися Плащаниці, о 17.01 год., на пульт ДПРЧ-28 м.
Турка надійшло повідомлення про пожежу в с. Явора, у дерев’яному житловому будинку, розміром 10х8 м, критому шифером. Але допомога рятувальників не знадобилася, бо до їх
прибуття пожежу було ліквідовано власними силами. Вогнем
пошкоджено незначну площу підлоги.
У понеділок,17 квітня, о 18.
58 год., надійшло повідомлення про пожежу в м. Турка, по вул.
Січ. Стрільців, 110, у дерев’яній
господарській будівлі, критій
шифером, розміром 2х3 м. Вогнем було пошкоджено стіну, на
площі 3 м кв. Господарську будівлю врятовано.
18 квітня, о 01.51 год., до пожежників надійшло повідомлення про пожежу в с.Закіпці, у
дерев’яному житловому будинку. Вогонь знищив житловий будинок
та дерев’яну господарську будівлю, розміром 8х12 м, пошкоджено
сусідню дровітню. На пожежу виїжджали рятувальники з ДПРЧ-28
м. Турка та ДПРЧ-58 смт. Бориня. Врятовано 3 будівлі від займання.
Турківський РС ГУ ДСНС України у Львівській області нагадує
мешканцям району про заборону спалювання сухої рослинності на
власних сільськогосподарських угіддях та закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у своїх помешканнях.
Роман КОВАЛЬ,
інспектор Турківського РС ГУ ДСНСУ у Львівській області.
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ПОНЕДIЛОК, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 19.50, 05.30 Новини
09.00 Ранок про Україну
09.35 Х/ф «Останнiй шанс»
11.30 Д/ф «Голий король»
Костянтина Степанкова»
12.15 Суспiльний унiверситет
13.15 Борхес
13.50 Д/ф «Ловець слiв»
15.25 Фольк-music
16.30 Твiй дiм-2
16.45 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
20.20, 02.05 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв. Чемпiонат
свiту (Угорщина - Австрiя)
22.45 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
04.00 Т/с «Травма»
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, 23.15 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 «Грошi»
23.25 Х/ф «Легенда про
Червоного Орла»
ІНТЕР
06.00 «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 «Шкiдливi
поради»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.55, 05.30
«Подробицi»
20.30 Т/с «Спокуса»
22.30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
00.10 Т/с «Територiя краси»

ВIВТОРОК, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 19.50, 05.30 Новини
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
10.05, 18.10, 18.55 КЛIП
учасника Євробачення-2017
10.20 Т/с «Площа Берклi»
11.20 Т/с «Лiнiя захисту»
12.05 Д/ф «Гайдамацьким
шляхом»
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Театральнi сезони
14.25 Спогади
15.35 Поза часом. Телевистава
«Фараони»
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селi
20.20, 02.05 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв. Чемпiонат

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

свiту (Україна - Австрiя)
22.45 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
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, 23.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00, 03.30 «На ножах»
23.40 Д/ф «Розщепленi на
атоми»
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»
11.00, 12.25, 20.30 Т/с «Спокуса»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.00, 05.30
«Подробицi»
22.30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
00.10 Т/с «Територiя краси»

СЕРЕДА, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 19.50, 05.30 Новини
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
09.55, 18.45 Що там з Євробаченням? Блоги
10.00 Д/ф «Помилка на
тисячолiття»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.35 Д/ф «Чорнобиль. Людський фактор»
14.00 Д/ф «Чорнобиль. Точка
часу»
14.25 Д/ф «Тут є життя»
15.35 Свiтло
16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
17.20 Школа Мерi Поппiнс
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Iсторична докудрама
«Доньки Єви»
20.20, 02.05 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв. Чемпiонат
свiту (Казахстан - Україна)
22.50 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 02.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
12.50, 13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 Х/ф «Обраниця»
02.20 М/ф «Як козаки...»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40

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.
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Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 20.30 Т/с «Спокуса»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.00, 05.30
«Подробицi»
22.30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
00.10 Т/с «Територiя краси»

ЧЕТВЕР, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 19.50, 05.30 Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
10.05 КЛIП учасника Євробачення-2017 №
10.20, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
12.05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
12.30 Суспiльний унiверситет
13.15 Слiдство. Iнфо
14.10 Д/ф «Обраний. Мирослав
Вантух»
15.35 Надвечiр’я. Долi
17.20 Казки Лiрника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.05 Voxcheck
18.10, 18.55 КЛIП учасника
Євробачення-2017
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Iсторична докудрама
«Доньки Єви»
20.20, 02.05 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв. Чемпiонат
свiту (Австрiя - Пiвденна Корея)
22.45 З перших вуст
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 8»
12.50, 13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.30, 03.55 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 «Чотири весiлля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45 Х/ф «Читець»
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»
11.00, 12.25, 20.30 Т/с «Спокуса»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.50, 05.30
«Подробицi»
22.30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
00.10 Т/с «Територiя краси»

П’ЯТНИЦЯ, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 19.50, 05.30 Новини
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну

09.35 Д/ф «Волинянин»
11.00, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
12.55 Voxcheck
13.20 Д/ф
15.35 Вiра. Надiя. Любов
17.20 Казки Лiрника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Iсторiя без купюр.
Холмська трагедiя»
20.20 Хокей з шайбою серед
чоловiкiв. Чемпiонат свiту
(Пiвденна Корея - Україна)
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
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, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
12.50, 13.50 «Пробач менi, моя
любове»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.15 Х/ф «Я буду поруч»
00.30 Х/ф «Обраниця»
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»
11.00, 12.25 Т/с «Спокуса»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.25, 05.20
«Подробицi»
20.30 Т/с «Батальйони просять
вогню»
01.50 Д/п «Актори-фронтовики»

СУБОТА, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглiв»
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? Блоги
10.50 КЛIП учасника Євробачення-2017 №
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Т/с «Доньки Єви»
13.00 Т/с «Красунi Едiт Уортон»
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.45 Чоловiчий клуб. Спорт
17.50 Чоловiчий клуб
18.25 Богатирськi iгри
19.20 Х/ф «Дитячий секрет»
21.00, 05.25 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.15 Що там з Євробаченням? Кухня
22.45 Мегалот
23.00 Свiт on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30, 05.40 ТСН
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 23.05 «Свiтське життя»
11.00 «Голос країни 7»
14.50 Х/ф «Попелюшка з
Райського острова»
16.40, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.05 Х/ф «Я буду поруч»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.10, 04.35 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм вхiд
заборонений»
07.50 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 03.50 Д/п «Є.Моргунов.
Нестерпний балагур»
10.50 Х/ф «Самогонники»
11.10 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
11.20 Х/ф «Комедiя давно
минулих днiв»
13.10 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
16.40 Х/ф «Чоловiк на годину»
20.00, 02.00, 05.45
«Подробицi»
20.30 «Великий бокс. Володимир Кличко - Ентонi Джошуа»
02.30 Х/ф «Небезпечнi
гастролi»

НЕДIЛЯ, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45 Телемагазин
09.00 Поза часом. Телевистава
«Вечори на хуторi бiля Диканьки»
10.50 Д/ф «Павло Вiрський.
Такий, як є»
11.30 Спогади
12.00 Театральнi сезони
12.30 Мистецькi iсторiї
12.45 Фольк-music. Дiти
13.50 Фольк-music
15.15 Д/с «Садовi скарби»
16.20 Твiй дiм-2
16.40 Х/ф «Клара i Франциск»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
22.25 Д/с «Легенди тофу»
23.00 Свiт on line
23.25 Територiя закону
23.40 Вперед на Олiмп!
00.05 Вiд першої особи.
Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.20 «На ножах»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.00 «Розсмiши комiка 2017»
11.00 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
12.00, 13.00 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
14.00 Т/с «Хороший хлопець»
18.30 «Українськi сенсацiї»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Свiтське життя. Рiк
голосу»
22.00 Х/ф «1+1»
00.10 Х/ф «Iнструкцiї не додаються»
ІНТЕР
06.15 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина»
07.45 «Великий бокс. Володимир Кличко - Ентонi Джошуа»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
12.00, 02.15 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
13.50 Х/ф «Самогонники»
14.10 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
14.20 Х/ф «Її серце»
16.15 Т/с «Фродя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт Олега Винника
23.00 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»

У 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.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÀ ÊÐÎÊ ÄÎ
Ô²ÍÀËÓ
У понеділок, 17 квітня, на двох стадіонах Турківщини були
зіграні чвертьфінальні поєдинки “Кубка весни” 2017, присвяченого пам’яті Героїв Майдану та воїнів АТО.
У смт.Бориня першими на
поле вийшли команди сіл Либохора та Н.Яблунька. З рахунком

3:0, перемогли перші.
У другому матчі господарі
поля – команда смт.Бориня –
без зайвих зусиль здолала суперників з Гусного – 6:2. Обидва
поєдинки обслуговував досвідчений футболіст та тренер, турківчанин Михайло Сокирко.

Інші два чвертьфінальні матчі
проходили цього дня у Вовчому.
Зокрема, у поєдинку між коман-

дами з Явори та Завадівки сильнішими виявились явірчани,
здобувши переконливу перемогу над суперником – з рахунком
3:0. Не обійшлось тут і без курйозу: арбітр матчу Володимир
Горняк з Турки, не перерахувавши перед початком матчу фут-

В м. Турка, по вул. Шевченка (біля центру зайнятості) відкрився магазин секонд-хенду (товари з Англії – дитячі, чоловічі, жіночі речі – одяг,
взуття). Ціна – від 5 до 50 грн.
Режим роботи – з 9.00 до 18.00 год. Вихідний
– неділя.
Продається автомобіль ГАЗ 31-105-101 «Волга», у м. Турка, 2009 р. в., колір – чорний перламутр. Пробіг – 44000 км.
Тел.: 0953101336, 0970317412.
Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-23041-81, 067-541-62-24
Зарплата – від 3000 грн.
У м. Турка продається приватизований будинок (півторачка).
Є стайня, криниця, гараж, земельна ділянка.
Ціна – договірна.
Тел.: 0962540901.
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.

болістів обох команд, вивів на
поле не 22 гравці, як це повинно бути, а 23... У такій собі
більшості команда с.Завадівка
зіграла 20 хвилин, а далі, після
зауважень вболівальників на
грубу помилку, турківський рефері все ж порахував гравців.
Тоді один завадівчанин був змушений покинути футбольне
поле.
У другому матчі, між командами з Прислопа та В.Яблуньки,
теж проходило не все гладко. У
важкому поєдинку присліпчанам вдалося взяти гору над
оновленою командою з Верхньої Яблуньки. Після безгольового першого тайму команді
Прислопа вдалося відкрити рахунок в середині другого. Таким
він залишався до останніх хвилин зустрічі, коли у ворота Верхньої Яблуньки було забито другий гол. На думку програючої команди, гол був забитий з положення поза грою. Підтримувати
своїх улюбленців взялися і вболівальники, які зірвались зі своїх
місць і помчали через усе поле
до бокового арбітра доводити
свою правоту. На полі зчинилася штовханина (на фото), після
якої футболісти з В.Яблуньки
відмовились продовжувати гру,
покинувши футбольне поле.
Арбітр Володимир Горняк дав
фінальний свисток, зафіксувавши рахунок матчу – 2:0, на користь команди с.Присліп.
Тож у неділю, 23 квітня, на
турківському міському стадіоні “Карпати” у півфінальних поєдинках зіграють Либохора з Яворою та Бориня з
Прислопом. Початок матчів,
відповідно, о 14.00 год. та
16.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Центр візової підтримки «Захід-Віза» пропонує:
– робочі польські візи;
– шенген візи;
– воєводські візи;
– реєстрація на чергу у візовому центрі;
– страхування;
– працевлаштування у Польщі.
Офіси «Захід-Віза» знаходяться за адресою: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти
кінотеатру), а також у м. Дрогобич, вул. П.Орлика, 20а (неподалік автостанції).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

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.

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 та продавець у магазин с.Верхнє.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.
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У с. Яворів продається приватизований житловий двокімнатний
дерев’яний будинок. Є земельна ділянка, поруч – вода, недалеко
знаходиться лижна база. Ціна – договірна.
Тел.: 0673379756; 3-35-55.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Либохірської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю історії Марії Іванівні Гакавчин з приводу передчасної смерті тітки – Люби.
Колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття головному
спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу
Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире співчуття
головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Сигловатського НВК висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Либохірської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Присліпського НВК висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу
Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Хащівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.
Турківська райдержадміністрація та райком профспілки працівників держустанов висловлюють щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації Михайлу Степановичу Юсиповичу та начальнику фінансового управління райдержадміністрації Володимиру Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Завадівської сільської ради висловлює щире співчуття
начальнику фінансового управління Турківської РДА Володимиру
Степановичу Юсиповичу з приводу великого горя – смерті батька.
Колектив Комарницького НВК висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття працівнику НВК Надії Михайлівні Головчак з приводу великого горя – смерті чоловіка. Вічна йому пам’ять.
Колектив Ластівківського НВК висловлює щире співчуття головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Турківської школи-інтернату співчуває головному спеціалісту відділу освіти Турківської РДА Михайлу Степановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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