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У п’ятницю, 29 вересня, в залі засідань районної ради, під керівництвом голови райдержадміністрації Олександра Лабецького, за участі першого заступника голови райдержадміністрації Миколи Яворського, заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила, голови районної ради Володимира Лозюка,
керівників установ, організацій та голів місцевих рад, проведено засідання колегії райдержадміністрації.
Серед інших, на колегії РДА
заслухано інформацію начальника відділу містобудування та
архітектури районної державної
адміністрації – головного архітектора району Петра Юдицького «Про стан виготовлення генеральних планів населених
пунктів району та прийом в експлуатацію завершеного громадянами будівництва», який у
своєму виступі зазначив, що
містобудівна документація є основою для розвитку інвестиційної діяльності, забезпечення
зростання економічного потенціалу регіону в цілому, спрощення дозвільно-погоджувальних
процедур.
Однак
через
відсутність планів зонування та
детальних планів територій,
землевідведення для будівництва з початку року ускладнене як
у межах населених пунктів, так і
за їх межами.
У цьому році в Україні набрали чинності зміни до законодавства у сфері містобудування та
архітектури. Відповідно до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», забороняється будівництво у межах
населених пунктів, де відсутні
генеральний план і детальний
план забудови території. Крім
того, передбачена заборона на
надання земельних ділянок і за
межами населених пунктів, у

разі відсутності відповідної
містобудівної документації. Також грубим порушенням чинного законодавства є встановлення меж населених пунктів без
містобудівної документації. У
разі відсутності містобудівної документації, новим законом передбачена заборона надання
земельних ділянок для містобудівних потреб і за межами населених пунктів.
Генеральні плани населених
пунктів Турківського району, виготовлені в 60-70 роках, є чинними, проте вони не відповідають дійсності (існуючій забудові),
є застарілі і потребують коригування та оновлення. У 2013 році
були розроблені та затверджені
нові генплани сіл Явора, Мала
Волосянка, Стоділка; у 2014 році
– Ластівка, Коритище, Свидник;
у 2016 – Ясениця та Кіндратів.
У районі розроблена та затверджена програма «Розроблення генеральних планів населених пунктів Турківського району на 2016 – 2020 роки», згідно
з якою заплановано розробити
генплани 48-и сіл району та завершити розробку генеральних
планів сіл Боберка, Мохнате та
Матків, с.Завадівка.
Для розроблення та оновлення містобудівної документації
на 2017 рік, рішенням ХІІ сесії

VII скликання Турківської районної ради № 217, від 14.03.2017
року, з місцевого бюджету розподілили кошти в сумі 25.0
тис.грн. Зокрема для виготовлення генерального плану с.
Боберка – 10.0 тис. грн., с.
Верхнє Висоцьке – 5.0 тис.грн.,
с.Верхнє -5.0 тис.грн. та с.Сянки
– 5.0 тис.грн.
Розпорядженням
голови
Львівської обласної державної
адміністрації від 04.04.2017 року
№265/0/5-17 «Про надання субвенцій» виділено 140.0 тис.грн.
для розроблення та оновлення
містобудівної документації. Зокрема с. Верхнє Висоцьке – 20.0
тис.грн., с. Боберка –15.0
тис.грн., с.Сянки, с.Беньова –
30.0 тис.грн, с.Верхнє – 20.0
тис.грн., с.Карпатське – 15.0
тис.грн., смт.Бориня – 20.0
тис.грн.
У цьому році розробляються
генеральні плани населених
пунктів с. Верхнє, с.Верхнє Висоцьке, с.Сянки, с.Беньова та
укладаються договори щодо виготовлення нових генеральних
планів населених пунктів с. Карпатське та смт. Бориня. Завершується коригування генерального плану м.Турка.
Введено в експлуатацію 4
індивідуальних житлових будинки та 1 дачний будинок.
По даному питанню було
прийнято відповідне рішення.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

КОМПАНІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ У ЗАКАРПАТТІ
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ:

ОПЕРАТОР НА
ВИРОБНИЦТВО
Заробітна плата від

8700 грн.

- проживання у сучасних кампусах
європейського типу
- офіційне працевлаштування
- харчування за пільговими цінами
- довіз працівників до м.Турка один
раз на 2 тижні

Ужгородський район, с. Минай, в. Туряниці, 7
Телефонуйте: 0-800-500-736; (0312) 42-90-41; 095 9 428 428

Колектив Турківського ЛВ Старосамбірського МРВ шле найщиріші
вітання з нагоди ювілею завідувачу відділом – Світлані Володимирівні Брезецькій.
Шановна Світлано Володимирівно! Зичимо Вам здійснення усіх
планів та задумів! Щоб підґрунтям щасливого життя і плідної роботи
було міцне здоров’я, а віра, надія та любов завжди були вірними супутниками на життєвому
шляху.
Нехай тепло, добробут і затишок родинної оселі надійно захищають від негараздів, а в майбутньому на Вас чекають
довгі роки, наповнені земними радощами і корисними справами.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині.
Журба, щоб в безвість відійшла,
А радість, щоб жила у кожній днині.
І хай Господь Вам щедро помагає,
Продовжить вік, примножить Своїх ласк.
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас.

ЧЕРГОВА
ЗУСТРІЧ У КИЄВІ
Після успішного проведення Шостих Всесвітніх бойківських фестин, нещодавно я мав зустріч у столиці із Першим
віце-прем’єр міністром України Степаном Кубівим та іншими
керівниками. Розмова стосувалася виділення нам 6 млн. гривень та включення їх до переліку об’єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій та
об’єктів Турківського району. Дане
питання в
Кабміні начебто погоджене, тому надія на позитивне його вирішення є. Значну допомогу в цьому нам
надають народний депутат України Андрій Лопушанський, а також наш
активний земляк Василь
Будз.
Від громадської організації
«Світовий Конгрес Бойків» я
вручив
подяки-символи
організації Степану Кубіву, а
також подяку його заступнику Юрію Бровченку – за безпосередню участь у цьогорічних фестинах. Вручено нагороду й Міністру культури України Євгену Нищуку, який був
головою оргкомітету фестин.
Одночасно обговорено ще
й питання підготовки до Четвертого Світового Конгресу Бойків, який має відбутися на Турківщині в 2020 році. Зокрема мова йшла про будівництво музею архітектури і побуту на «Співочому полі», розширення існуючого народного музею «Бойківщина» в м.Турка, відкриття школи образотворчого мистецтва та ін.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», директор Турківського
РНД, Заслужений працівник культури України.

2 стор.
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ÏÐÈÊËÀÄ Â²ÄÄÀÍÎÃÎ
ÑËÓÆ²ÍÍß ÍÀÐÎÄÎÂ²
У неділю, 1 жовтня, на Ужоцькому перевалі, поблизу села
Сянки, біля пам’ятного знака Українським Січовим Стрільцям,
відбувся фестиваль патріотичної пісні «Стрілецька слава»,
присвячений 103-й річниці першого бою Українських Січових
Стрільців. На початку дійства священнослужителі відслужили молебень за полеглими Українськими Січовими Стрільцями в роки Першої світової війни.

Слід зазначити, що легіон Українських Січових Стрільців було
створено у серпні 1914 року.
Після розгрому австро-угорських військ під Львовом 10 вересня 1914 року російські війська
почали наступати на Карпати.
На перекриття проходів через
перевали були перекинуті австро-угорські війська, в тому числі
і Січові Стрільці. 17 вересня сотня Осипа Семенюка прибула до
Сянок в розпорядження австрійського полковника Дрекслера.
Тут вона була обмундирована і
озброєна.
25 вересня вояки провели свій
перший бій біля селища Сянки.
Стрільці із сотні Осипа Семенюка зіткнулися з кінним роз’їздом
кубанських козаків. З цього бою
стрільці вийшли переможцями,
захопивши козацького коня і
зброю.
27 вересня 1914 року сотня

Семенюка першою
з легіону Січових
Стрільців дала в
Сянках бій, що тривав від ранку до сутінок, двом козачим
полкам. Цівки крісів
так нагрілися, що
витікаюча змазка
окропом обпікала
руки. По вокзалу
вдарили австрійські
гармати. Від вибуху
складених там снарядів він обвалився,
хоронячи під собою
російських солдатів. Загинули
тоді кільканадцять сотень солдат супротивників. Західніше
Сянок до сьогодні збереглися
окопи, де йшов бій.
На перевалі разом захоронено 363 полеглих офіцерів і солдатів обох воюючих сторін, а вбитих Січових Стрільців поховали
велично на громадському цвинтарі Сянок, у присутності сотень
людей. Відправив молебень декан Олексій Хтей.
У недільному заході взяли
участь голова Турківської райдержадміністрації Олександр
Лабецький, голова районної
ради Володимир Лозюк, представники громадських організацій та політичних партій, воїни АТО, ветерани бойових дій в
Афганістані,
представники
дивізії СС «Галичина» та інших
ветеранських організацій.
Виступаючи перед багаточисельною громадою, очільник

району Олександр Лабецький
відзначив: «Ми сьогодні перебуваємо на тому місці, де 103 роки
назад відбулося відродження
сучасного українського війська.
Давши перший бій, Січові
Стрільці показали нам приклад
боротьби за Українську Державу, хоча вони не мали на той час
її як такої, але вірили що вона
постане. Їхній приклад є взірцем
для тих, хто сьогодні захищає
Україну від збройної агресії російської імперії. Наша армія на
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голови Львівської обласної ради
Олександра Ганущина та закликав горян працювати на благо
української держави. На святі
також виступила помічник народного депутата України Андрія
Лопушанського – Ірина Кіра – й
разом з очільниками району від
нардепа та Турківщини поклала
квіти до пам’ятного хреста.
Зворушливими були виступи й
заступника керівника резерву
дивізії «Галичина» Василя Бичка, а також сотника Турківського куреня «Галицької Січі» Семена Гамзяка, а собор священиків відслужив панахиду.
Після закінчення урочистої
частини було проведено фестиваль
патріотичної
пісні
«Стрілецька слава», за участі
художніх колективів Турківщини.

Малечі – на
добрий вечір
ЩЕДРА ОСІНЬ

сьогоднішній час є надзвичайно
боєздатна і може протистояти
будь-яким проявам агресії, і перемога буде за нами! Ми повинні
завжди пам’ятати звитяги українських патріотів і бути гордими
за нашу державу!»
Також Олександр Миронович
привітав усіх присутніх від Турківської райдержадміністрації,
районної
ради,
голови
Львівської ОДА Олега Синютки,

Всіх присутніх також почастували армійською кашею польової
кухні, яку приготували учасники
АТО, що проживають на території
Сянківської сільської ради.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

ÐÀË² «ÊÓÁÎÊ ÊÀÐÏÀÒ»

ÏÎÑÏÐÈßÉÌÎ Ó
ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍ²
«ÁÓÐÆÓÉÎÊ»
На Сході України і далі тривають військові дії. Нашим захисникам постійно потрібна
допомога. Це і продукти харчування, і захисні сітки, і медикаменти… А волонтерський рух, на жаль, помалу вщухає.
На порозі – зима. Воїнам
вкрай необхідний теплий одяг,
взуття, а також «буржуйки», біля
яких можна було би зігрітися у
тріскучі морози та снігові заметілі. Тому велике прохання до
тих, хто має вдома старі, уже не
придатні, газові балони, принести їх у кінотеатр, де з них виготовлять «буржуйки» на фронт.
Не будьмо байдужими – подаруймо нашим воїнам тепло.
Наш кор.

30 вересня поєднали свої долі
чудова пара –Леся Дульнявка та
Ігор Прик.
Д в о ю р ід н и й
брат Роман,
сестра Наталя з чоловіком Мар’яном та
п л е м ін ниці Анічка і Танічка щиро
вітають молоде подружжя і бажають їм:
Хай медовий місяць цілий вік
триває,
Хай любов й кохання шлюб
Ваш зігріває.
Щоб були багаті, радісні,
щасливі,
Щоб родились в парі діточки вродливі.

У середу, 4 жовтня, на території Верхньовисоцької сільської ради, під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила, відбулося виїзне засідання оргкомітету по проведенню ралі «Кубок Карпат». У засіданні взяли участь голови Мохнатської, Гусненської, В.Висоцької, Либохірської, Комарницької, Н.Висоцької сільських рад та Боринської селищної ради, а
також директор Галицького автомобільного клубу та організатор змагань ІІІ етапу національної серії з ралі «Кубок Карпат» Сергій Єженков; керівники підприємств лісової галузі, директор ПП «Тур-Авто» та керівництво районного відділення Національної поліції.
У ході виїзного засідання було прийнято рішення про проведення 14-15 жовтня 2017 року змагань на трасі Бориня-Мохнате.
14 жовтня, з 11.00 год.до 16.00 год., відбудеться пробний заїзд та ознайомлення з трасою в
звичайному режимі. На цей період автомобільна дорога Бориня-Мохнате перекриватись не
буде і будь-якого спеціально-обмежуючого режиму вводитись не буде. Самі гонки пройдуть
15 жовтня – з 8.00 год до 16.00 год. У цей час
дорога Бориня-Мохнате буде перекрита для руху
будь-якого транспорту, окрім надзвичайних ситуацій. Крім цього буде обмеження на рух пішоходів та свійських тварин по проїзній частині.
Виїзд особистого автотранспорту на цій ділянці
дороги також буде заборонено. Громадський
транспорт 15.10.2017 року з 8.00 до 16.00 год.,
здійснювати рейси на дорозі Бориня-Мохнате не буде.
Звертаємося до жителів, що проживають в населених пунктах, де буде проходити ралі, віднестися з
розумінням до прийнятих заходів безпеки та уникати ситуацій, які можуть призвести до певних ускладнень. Просимо всіх дорослих на цей період часу контролювати переміщення дітей та забезпечити
догляд за ними.
Відкриття змагань відбудеться 14 жовтня 2017 року, о 18.00 год., на території готелю «Панська
ровінь» в с.Мохнате. Закриття та нагородження відбудеться 15 жовтня 2017 року, о 17.00 год., на цій
же території.
Старт гонок розпочнеться в с.Мохнате – на дорозі біля сільської ради, а фініш – в селищі Бориня, на
дорозі біля міської лікарні.
Громадський порядок та безпеку на трасі буде забезпечено силами Турківського ВП Самбірського
ВП у Львівській області, а також додатковими силами зі Сколівського, Самбірського та Стрийського
районів, у загальній кількості близько 70 чоловік.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

По садках, лісах, долинах
Ходить осінь-господиня.
В пальтечку із позолоти,
В оксамитових чоботях.
В гущаку, з кущів ліщини,
Натрусила у торбини
Білочкам смачних горішків,
Сипнула ще й сироїжків.
Для сімейки їжачків –
Кошичок різних грибів,
Ягідок шипшини
І листочків із малини.
А від бджілок бочку меду
Накачала для ведмедів
У барлозі, щоб смоктали,
До весни солодко спали.
Зайченятам всім сіреньким –
Морквочки й капустки,
Та ще шубки біленькі,
Як сніжок, пухкенькі.
Мишкам-шкряботушкам –
Бараболі і петрушки,
Бурячків, ягід калини,
Що від кашлю і ангіни.
А для рудохвостих лисів,
Вовків-сіроманців
Припасла газдиня-Осінь
Бубликів велику в’язку.
Для маляток щедра Осінь
Подарунків мішок носить,
Всім слухняним діткам
На радість і втіху.

ЗУСТРІЧ
На галявині у лісі
Зустрів зайчик сіру мишку.
– Сіромашко, що тут робиш? –
В лісі страшно, вовчик бродить.
І ведмідь-набрідь й лисиці,
Хижаки вони – мисливці –
Дуже люблять всі м’ясце,
Заховаєшся ж ти де?
– Є у мене хатка тепла,
Гамак – ліжечко м’якеньке,
Простирадло і подушки,
Ковдрочка і рушники.
Харчу теж багато маю,
На поличках розкладаю.
Взимку буду ласувати
Медиком і чаєм з м’яти.
– То ж не хатка – справжня
вілла, –
Мовив зайчик мишці сміло.
– Показала би хоч хвіртку…
Та не знав вухань хитринку,
Хатка мишки – просто нірка.
Розалія КАНАРЄЄВА.

6 æîâòíÿ 2017 ðîêó

×È ÃÎÒÎÂ²
ÌÈ ÄÎ ÇÈÌÈ?
Питання завершення робіт з підготовки до опалювального
сезону 2017-2018 років серед освітніх, медичних та закладів
культури району, обговорили нещодавно на колегії райдержадміністрації. Про підготовку до зими прозвітувало керівництво цих галузей.
У цьому навчальному році в
районі працюватиме 49 навчальних закладів і два позашкільні. Готуючись до роботи
в осінньо-зимовий період,
відділ освіти
вже уклав
відповідні угоди на постачання
газу, електроенергії, вугілля та
дров.
–Так нами була укладена угода з ДП «Турківське лісове господарство» на завіз 1592 м куб.
дров для опалення шкіл, – наголосила, виступаючи, начальник
відділу освіти Наталія Гошівська. – Але її нам вдалося укласти
лише в ході проведення другого тендеру, бо перший пройшов
безрезультатно. А з ТзОВ
«Енергопромхолдинг» укладено угоду на закупівлю та постачання вугілля загальноосвітнім
навчальним
закладам,
в
кількості 1227 тонн. Слід зазначити, що у залишку, станом
на 1 вересня цього року, з минулорічного опалювального сезону відділу освіти ще залишилось 154 м куб. дров і 101,9 тонн
вугілля. Тож можливість розпочати опалювальний сезон мають усі школи – запас, так би
мовити, є. Зараз також проводиться завіз дров, десь половину з потрібної кількості уже завезено.
– Трохи буде проблема з буковими дровами. Школи перейшли на твердопаливні котли, в
яких для опалення використовують і бук, а лісництва, відповідно спеціального наказу управління, тільки з 1 жовтня можуть
приступати до головного користування рубок буку, – втрутився в розмову директор ДП «Турківське лісове господарство»
Василь Барабаш. – Тому раніше
20 жовтня букові дрова лісгоспи
школам не завезуть.
– На даний час відділ освіти
уже проплатив постачальникам за завезені дрова, але вони
мають бути належної якості і в
необхідному об’ємі. Директори
шкіл одержали вказівку не приймати трухляву й гнилу деревину,
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– наголосила Наталія Михайлівна. – Наразі випадків, аби завозили щось подібне, ще не
було. Єдине зауваження, що при
трелюванні по мокрій землі, на
дровах залишається дуже багато болота, що потім утруднює їх
порізку. Але тут у нас виникла
інша проблема: у зв’язку з нестачею коштів, відділ освіти не
має грошей на порізку дров. Бо,
якщо в минулі роки техпрацівники, або ж мешканці села,
різали дрова і, згідно угод, їм
оплачували за собівартість 1 м
куб. порізаних дров приблизно
від 60 до 68 гривень (в залежності від виду дров), то цього
року наразі на укладання угод
такого типу відділ освіти грошей
не має. Як школи до нового навчального року підготувалися
власними силами, так і зараз
директори шкіл розуміють, що й
порізка дров, скоріш за все, буде
відбуватися також власними
силами. Але, повторюся, у зв’язку з нестачею фонду заробітної
плати, відділ освіти грошей на
порізку дров не має.
Що стосується постачання вугілля навчальним закладам, то
вже на цьому тижні заплановано розпочати його завезення.
– Угода на постачання вугілля також укладена в результаті
другого тендеру – через Держзакупівлі – за середньою ціною
вартості тонни вугілля 1998 гривень. За таку ціну ми його вже
закупили, – підкреслила виступаюча. – Але якщо із Торговопромислової палати зажадають
довідку з підняттям на 10
відсотків ціни на вугілля, бо на
даний час середня закупівельна ціна уже зросла –становить
не близько 2000 гривень, а
значно більше, то постачальники мають право, у разі, коли
ми не погодимося на підняття
ціни (і це зазначено в законі про
держзакупівлі), розірвати угоду.
В такому разі ми будемо змушені зменшувати обсяги постачання вугілля.
Коротко зупинився на підго-

Актуально про
медичну реформу
Вже відомі основні принципові положення майбутньої медичної
реформи. У МОЗ України стверджують, що медична реформа розпочнеться вже з січня 2018 року, її основні кроки розраховані до
2020 року. Щоправда, для її початку потрібне позитивне голосування за ключові законопроекти Верховної Ради України, яке відбудеться незабаром.
Що ж має змінитися з 1 січня 2018 року? Зміни можна розділити
на дві частини:
Для пацієнтів:
– з 1 січня пацієнти матимуть змогу обирати свого сімейного лікаря незалежно від місця реєстрації чи проживання;
– первинна допомога буде безкоштовною (маються на увазі консультації педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів);
– базові клінічні аналізи можна буде здати на місці в амбулаторії,
вони будуть безкоштовними;
– зі скаргами на роботу лікарів, вимагання хабара тощо можна
буде звернутися до новоствореного органу – Національної служби
здоров’я;
– розшириться список ліків, які можна буде придбати з незначною доплатою, або безкоштовно за програмою «Доступні ліки».

товці до опалювального сезону
медичних закладів району заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ Іван Нагайко.
– Нові корпуси районної
лікарні у с. Завадівка опалюються газом, на сьогоднішній день
котельні запломбовані. Також
опалюємо відділи лікарні твердим паливом – дровами, брикетами і вугіллям. Уже завезли
35 тонн вугілля, воно буде на
поліклініку й дитяче відділення.
Ще плануємо додатково завезти 30 тонн. Завершуються роботи по заміні теплотраси, протяжністю більше 10 м, в лікарні
по вул. Військове Містечко. Думаю, що тут проблем з опаленням в осінньо-зимовий період
не буде, – сказав Іван Юркович.
– Поліклініка опалюється від
електричного і твердопаливного котлів. Дрова завезені, я дякую директорам місцевих
лісгоспів за сприяння. Отож
тепло в поліклініку буде подано.
Для дитячого відділу Турківської КЦРЛ ми закупили додатково твердопаливний котел, вартістю 35 тис. грн. Зараз власними силами встановлюємо його,
тож проблем у дитячому
відділенні також не буде. Боринська міська лікарня опалюється електричним опаленням, але задля економії коштів,
можливо доведеться й ставити
твердопаливний котел.
На сьогоднішній день 6
лікарських амбулаторій і 45
ФАПів опалюють дровами. Тому
виступаючий просив голів місцевих рад, директорів лісгоспів посприяти, аби всюди вчасно були
завезені дрова, щоби всі сільські
заклади охорони здоров’я мали
можливість нормально працювати в холодну пору року.
Згідно мікропроектів місцевого розвитку Львівської області на
2016-20рр., було проведено капітальні ремонти лікарських
амбулаторіій в с. В. Висоцьке, де
замінено вікна і двері, зроблено реконструкцію амбулаторії в
с. Ясениця, де перекрито дах,
замінено вікна, зроблено інші
роботи; проводиться реконструкція системи теплопостачання в лікарській амбулаторї с
Лімна.

Лілія Яворська – в.о. начальника відділу культури і туризму
Турківської РДА – доповіла на
засіданні колегії РДА про підготовку до зими закладів культури.
Більшість з них опалюються
електричним опаленням, решта будуть опалюватися в осінньо-зимовий період дровами.
На цьогорічний опалювальний
період, за словами виступаючої,
для районного Народного дому
потрібно 4 т вугілля та 5 складометрів дров, для сільських закладів культури – 250 складометрів дров. На даний час усі
заклади культури району на
опалювальний період дровами
забезпечені лише частково, для
РНД закуплено дрова, також
планують закупити вугілля. Турківська та Боринська дитячі музичні школи та культурний центр
«Україна» працюватимуть з настанням опалювального сезону
на електричному опаленні.
Центральна районна бібліотека
та центральна дитяча бібліотека опалюватимуться газом.
По підготовці закладів культури до зими, наголосила Лілія
Яворська, було проведено поточний ремонт в бібліотеціфіліалі с. Н. Турів (замінено покрівлю, вікна та двері). Згідно
обласного конкурсу мікропроектів, проведено ремонтні роботи в народних домах с. Вовче
(фасад будівлі) та Багнувате
(зроблено фасад, замінено
вікна). На даний час проходять
ремонтні роботи в НД сіл Сянки та Боберка, які до початку
опалювального періоду планують завершити. Також планується добудувати НД в с. Карпатське, провести ремонтні роботи в народних домах сіл Ластівка, Кринтята, Міжгір’я, смт.
Бориня та ін. та продовжити будівництво НД в с . Присліп, де
уже залито фундамент.
Тож зі звітів керівників вищезгаданих структур видно, що до
роботи в осінньо-зимовий період освітяни, медики та працівники культури в основному готові. А ось коли повинен випасти перший сніг в Україні, синоптики надто не беруться прогнозувати. Хоча в Гідрометцентрі
кажуть, що нинішня зима не
відрізнятиметься від попередніх
– буде помірною, з невеликим
перепадом температури, а перший сніг випаде в листопаді. Тож
маємо ще місяць часу, аби
підготовитися до зими ще краще.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Для лікарів:
– до 2019 року триватиме перехід на нову систему фінансування:
кількість пацієнтів, які укладатимуть договори з конкретним лікарем, буде зростати;
– лікар первинної ланки матиме окремий бюджет для проведення клінічних аналізів пацієнтів;
– за кожного прийнятого пацієнта лікар отримуватиме кошти відповідно до встановленого тарифу, тариф на літніх людей та дітей буде
найвищим;
– будуть спрощені ліцензійні умови для діяльності лікарів-ФОПів
(фізичних осіб-підприємців), бюджет на обслуговування пацієнтів
буде надходити безпосередньо на їх рахунки;
– лікар зможе працювати як найманий працівник, тоді про свою
зарплату він повинен домовлятися з керівництвом медичної установи – лікарні чи центру первинної медико-санітарної допомоги.
– при наявності у лікаря практики з 2 тисячами пацієнтів він зможе отримувати до 18 тисяч гривень місячного доходу, медична сестра – до 12 тисяч гривень.
То ж усі ми з нетерпінням очікуємо роботи Верховної Ради та
голосування за необхідні законопроекти. Вже скоро стане ясно, чи
будуть з 2018 року починатися реальні зміни в медицині, чи всі ідеї
залишаться лише на папері.
Микола ЯЦКУЛЯК,
заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ з амбулаторнополіклінічної допомоги.

Ä²ÒßÌ –
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а не сидіння за
комп’ютером
Уже розпочався 2017-2018
навчальний рік, тому можна
провести деякий підсумок
відносно проведення медиками Турківщини профілактичних оглядів школярів, які навчаються у загальноосвітніх
навчальних закладах нашого
району.
За словами заступника головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи Турківської
КЦРЛ Миколи Яцкуляка, загалом підлягали медичному огляду цього року 5517 школярів.
– Нагадаю, що медичний огляд школярі можуть проходити
впродовж усього року, тобто зараз
немає встановлених
термінів проведення оглядів, –
наголошує Микола Петрович. –
Але, як правило, учні та їхні батьки чомусь відкладають похід в
поліклініку перед початком навчального року на потім, тобто
на серпень. Тому в цей час для
педіатрів та й інших дитячих
спеціалістів чи не найгарячіший
період в роботі. Так ось за серпень лікарі змогли оглянути
стан здоров’я 1951 школяра.
При цьому вималювалася така
картина: 45 учнів виявлено із
пониженням зору, 6 учнів мають проблеми зі слухом, у 16-х
– сколіоз, тобто в них є серйозне захворювання хребта; з порушенням постави – 34. І в результаті огляду вищезгаданої
кількості учнів, 1836 видано
довідки для занять по фізкультурі з повним комплексом навантаження, 70 учнів зараховано до підготовчих груп, тобто ті,
котрі мають певні проблеми зі
здоров’ям, і 45 учнів будуть займатися на уроці фізкультури у
спеціальній групі, тобто для них
передбачено певний комплекс
вправ для того, щоби цими вправами сприяти оздоровленню
дітей.
Медогляди продовжуються,
тому деякі учні проходять їх ще й
зараз, а підсумки будуть підведені в кінці року – за результатами медогляду усіх школярів,
–Звичайно, хочеться, аби здоров’я наших школярів було кращим, – зазначає Микола Петрович. – Бачите, найбільше проблем у дітей є з порушенням
постави або виявлено сколіоз, і
в першу чергу це викликано тим,
що учні мало займаються фізичною культурою, більше вільного
часу сидять біля комп’ютерів,
дехто, можливо, над книжками. Якщо за книжками, то це
ще добре, бо книга дає людині
набагато більше, аніж комп’ютер. Але ми живемо в час високих технологій, і нічого з цим не
зробимо, тому потрібно дітям
пропагувати здоровий спосіб
життя. Комп’ютер дуже людину
прив’язує до себе, і дитина в
певній позі може знаходитися
годину-півтори перед монітором. Книжку можна покласти,
перемістити, дитина може пересісти з одного крісла на інше.
Тут трохи по-іншому, а постійний
зв’язок з комп’ютером сильно
шкодить здоров’ю. І якщо в дитячому віці уже є такі великі
проблеми зі здоров’ям, то до
старості їх накопиться ще
більше.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ËÈÖÀÐ² ÎÓÍ ÒÀ ÓÏÀ
УПА – єдина в історії повстанська армія, яка спромоглася
утворити власну систему нагород і заохочень
Першими відзначеними стали командири УПА Д. Карпенко –
«Яструб» та Д. Пилип – «Євшан». Однак, ні вони, ні інші, згодом відзначені, вояки УПА та підпільники не отримали своїх
нагород, а лише тимчасові посвідчення, що їх заміняли. У 1950
р. підпільним графіком Нілом Хасевичем був розроблений проект нагород, переданий за кордон, де було виготовлено невелику кількість відзнак для вручення Лицарям ОУН та УПА, які
перебували в еміграції. Зразки нагород також були передані
Головному командирові УПА В. Куку в Україну. Зважаючи на тогочасні реалії боротьби, жоден із учасників збройного підпілля
ОУН так і не отримав своїх відзнак.
З метою вшанування пам’яті
Лицарів ОУН та УПА, Ювілейним
комітетом вирішено відновити
повстанські нагороди та вручити їх нащадкам. На сучасному
етапі найбільшою проблемою є
ідентифікація Лицарів повстанських нагород, адже учасники УПА та збройного підпілля
ОУН широко використовували
конспірацію і були відомі серед
побратимів і широкого загалу,
зазвичай, лише під псевдами.
На адресу голови Турківської
РДА Олександра Лабецького
надійшов лист від Голови Координаційної ради із вшанування
пам’яті нагороджених Лицарів
ОУН і УПА Миколи Посівнича, в
якому надано список Лицарів
ОУН і УПА, які народилися в нашому районі. У цьому списку є
прізвище Василя Михайловича
Хащівського (псевдо «Рубань»).
Повідомлено, що нагороджений він Срібним хрестом бойо-

вої заслуги 2-го класу (наказ про
нагородження ВШ, ГВШ УПА, ч.
1/50 від 28.07.1950).
Як зазначає заступник голови РДА Юрій Лило, Турківська
райдержадміністрація, спільно
з Хащівською сільською радою,
провели роботу з пошуків родини Хащівського Василя Михайловича. У ході пошуку було встановлено, що в 50-і роки близькі
родичі Василя Михайловича виїхали з села Хащів та, змінивши
прізвище, нібито мешкали в
Стрийському районі, деякий час
в Трускавці та м. Донецьк. На
початку 90-х років рідна сестра
Василя була в селі Хащів, але
будь-яких контактів з нею не
збереглося.
Про Лицаря УПА написав у
своїй книзі «Від Трипілля – до
Беськіду» наш земляк Микола
Михайлик-Розмахайло. Ось
рядки з книги: «Хащівський Василь Михайлович – «Рубань»,

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÌ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÌ
ÂÐÓ×ÈËÈ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
30 вересня 2017 року бібліотекарі району відзначали своє
професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. З цієї нагоди працівники Турківської ЦБС в черговий раз зібрались разом, щоб привітати один одного, поговорити про наболіле та
накреслити плани на майбутнє.
Директор ЦБС Ганна Семків привітала всіх присутніх з професійним святом та вручила разом з в.о. начальника відділу культури і
туризму Лілією Яворською, трьом бібліотекам – переможцям обласного конкурсу – ноутбуки, що були виділені для них.
Уже другий рік бібліотеки Турківщини приймають активну участь в
обласному конкурсі «Краща бібліотека області», організатором якого є Департамент з питань культури, національностей та релігій
Львівської ОДА. Цього року участь у ньому взяли три бібліотеки –
філії с. Ісаї (завідувач Оксана Галишин), с. Завадівка (завідувач Марія Виджак) та відділ обслуговування ЦРБ (завідувач відділу Сюзанна Кузан). І всі три стали переможцями та отримали в подарунок
ноутбуки.
Отже, на даний час у семи бібліотеках системи до послуг користувачів є 19 комп’ютерів, і що основне – закуплені вони за кошти пе-

ÑÅÌ²ÍÀÐ Ó
Á²ÒËßÍÑÜÊÎÌÓ
Ë²ÑÍÈÖÒÂ²
Нещодавно у Бітлянському
лісництві Турківського дочірного лісогосподарського
підприємства «Галсільліс»
відбувся семінар з питань вирощування ялиці білої, організатором якого була дирекція
ОКС ЛГП «Галсільліс».
У ньому взяли участь головні
лісничі та лісничі Сколівського,
Славського, Старосамбірського
та Турківського ДЛГП, а також
спеціалісти апарату управління.
Питання, які розглядали на семінарі, стосувалися особливостей
заготівлі та переробки лісонасінної сировини, сівби насіння та агротехніки вирощування одно-,
дво- та трирічних сіянців ялиці
білої.
Семінар проводив керівник
виробничого підрозділу Турківського ДЛГП «Галсільліс» – лісничий Бітлянського лісництва Роман Богайчик.
Наш кор.

«Марко» нар. 1924 р. в с.Хащів,
освіта неповна середня, член
ОУН з 1942 p., з 1943 р. голова
осередку ОУН в Хащові. Коли
розпочалося формування дивізії
«Галичина», пішов туди добро-

вольцем. В 1944-46 pp. вояк УПА
в сотні «Булави». Бере участь у
боях по обидва боки Сяну. Є відомості, що «Рубань» у складі сотні
«Хріна» – Ст. Стебельського
брав участь у ліквідації польського комуністичного генерал-полковника Кароля Сверчевського
в 1947 р. В листопаді 1949 р. він
прибув до Західної Німеччини
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разом з побратимами з сотні
«Хріна» Ст. Стебельського, який
загинув у Чехословаччині. Там
«Рубань» пройшов вишкіл парашутиста і радиста для повернення кур’єром в Україну і подальшій організації роботи
підпілля ОУН. Із звітів і повідомлень МГБ того часу сказано: «В
ночь с 19 на 20 мая 1951 года в
районе г. Шибела, Славского
района, Дрогобычской области,
с самолета была выброшена
группа парашютистов, в количестве четырех человек...». Далі
розповідається, що парашутисти є членами ОУН і нав’язали
вони зв’язок з членом Проводу
ОУН «Севером». МГБ і НКВД
посилили розшук прибулих
ОУНівців, і в результаті
20.06.1951 р. вони знищили одного з прибулих із-за кордону
підпільника на території Боринського р-ну, а потім ще двох.
«Как оказалось, ими являлись
выброшенные в мае американскими разведчиками парашютисты, под кличками «Рубан», он
же «Марко» и «Осип» (із донесення МГБ). За бойові заслуги
Василь Хащівський відзначений
Срібним Хрестом Бойової Заслуги ІІ-ої кляси».
На жаль, інших відомостей
про цю хоробру людину немає.
Якщо хтось може розповісти
більше про Василя Хащівського, зокрема з його знайомих,
односельців, ми залюбки надрукуємо ці спогади. А може хтось
зголоситься з рідних
Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

реможців конк у р с і в
«Бібліоміст» та
«Краща бібліотека області».
Комп’ютер у
бібліотеці,
з
п ід к л ю ч е н ня м
до Інтернет-мережі, дає можливість забезпечити інноваційне
обслуговування
кор истувачів,
вільний і необмежений безкоштовний доступ до інформації, проведення інтерактивних
заходів, зокрема
віртуальних мандрівок, мультимедійних презентацій тощо.
Оксана РОЗДОЛЬСЬКА,
провідний бібліотекар методичного кабінету.

ÇÀÒÐÈÌÀÍÎ
Ë²ÑÎÏÎÐÓØÍÈÊ²Â
Державною лісовою охороною ДП «Боринське лісове господарство», при проведенні рейду 2.10.2017 року, було виявлено лісопорушника, жителя с. В.Яблунька гр. К, який у обході №3 Яблунського лісництва, квартал 17, вчинив самовільну порубку 22 (двадцять два) сироростучих дерева, породи ялиця, кубомасою 10,997 м3.
Внаслідок незаконної рубки лісовому господарству було завдано шкоди у розмірі 44178, 00 тис. гривень. Оскільки дане лісопорушення було вчинено у Регіональному ландшафтному парку
«Надсянський», працівники державної лісової охорони викликали на місце вчинення лісопорушення працівників поліції. Працівники державної лісової охорони ДП «Боринське лісове господарство» – лісничий Яблунського лісництва Микола Будз та
майстр лісу Ігор Гудій – склали протокол про адміністративне
правопорушення ст. 65 КУпАП № 9/13 від 3.19.2017 р. на жителя
с. В.Яблунька, гр. К., 1979 р.н., та скерували протокол у Турківське відділення поліції.
За даним фактом Турківським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження №12017140340000539 від 03.10.2017
року.
Василь КОВАЛЬЧИН,
провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Боринське ЛГ».
Продається 3-кімнатна квартира в м. Турка, вул. Молодіжна (тихий район) з ремонтом, з меблями,
72 м2, ІІ поверх, з гаражем. Ціна – договірна. Тел.: 0503717870.

Дорогого брата, швагра, хресного та дядька –
Олександра Михайловича
Яворського із с.
Ільник – із 70річним
ювілеєм, який святкував 27 вересня,
щиросердечно вітають сестра Надія,
швагро Онуфрій, похресник та
племінник Михайло з сім’єю,
племінники Микола з сім’єю та
Анна з сім’єю і бажають шановному і люблячому ювіляру доброго здоров’я, родинного тепла,
благополуччя, удачі, мирного
неба над головою, Божого благословення на многії літа.
У цей святковий світлий
день,
Коли настав Ваш ювілей.
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на
путі.
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в
житті.
Правління Турківської РСС
щиро вітає з ювілейним днем народження,
який
відсвяткувала 1
жовтня, добру,
чуйну, щиру людину,
члена
правління РСС –
Надію Володимирівну Яворську – і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, великого людського щастя, рясних Божих благословінь.
Ювілей життєвий – то не
просто свято,
То життя зернини зібрані в
засік,
Де були турботи, радості й
печалі,
Де були і смуток, і повага
всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай Мати Божа Вас оберігає
А Ісус з небес благословляє.
Правління Явірського СТ
щиро вітає з ювілейним днем народження, який
відзначила 1
жовтня, колишню голову правління споживчого товариства –
Надію Володимирівну Яворську
– і бажає іменинниці
міцного
здоров’я,
безліч світлих, радісних і
теплих днів у житті, здійснення
мрій, благополуччя і Божої ласки
і опіки на многії літа.
Ваш ювілей – не тільки
Ваше свято,
Радіють з Вами друзі й рідні
теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя радості
без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Хай жито на столі і Бог на
небі
Завжди рятунком будуть
Вам.
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ÏÎÁÓÄÎÂÀ ² ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß
ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÕÎÐÎÍÎÞ
ÏÐÀÖ² ÍÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀÕ
Згідно із Законом України «Про охорону праці», охорона праці
– це система правових, соціально-економічних, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Управління охорони праці на виробництві – це один з процесів,
що супроводжує виконання робіт, надання послуг або випуск
продукції, пов’язаний з забезпеченням безпеки на робочому місці
і зниженням (усуненням) несприятливої дії на людину небезпечних або шкідливих виробничих факторів.
Система управління охороною праці (надалі СУОП)
об’єкта господарювання, відповідно до ст. 13 Закону України
«Про охорону праці», розробляється роботодавцем, який забезпечує її функціонування.
СУОП на підприємстві, організації (надалі – підприємства)
розробляється з урахуванням
стандартів ISO 14001 OHSAS
18001:1999, рекомендацій щодо
побудови системи управління
охороною праці на виробництві,
затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду № 35 від
22.02.2008 року та «Методики
формування документації системи управління охороною праці
та її заповнення».
Запровадження СУОП на
підприємстві здійснюється за
допомогою реалізації її основних функцій відповідно до побудови СУОП та міжнародних стандартів. До основних функцій
СУОП належить:
– організація та координація
робіт;
– облік, аналіз та оцінка ризиків;
– політика підприємства в галузі охорони праці;
– планування показників стану умов праці та безпеки праці;
– контроль планових показників і аудит усієї системи;
– коригувальні та запобіжні дії
та можливість адаптації до обставин, які змінюються;
– заохочення працівників за
активну участь і ініціативу у
здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.
Кожне підприємство при побудові СУОП повинно враховувати стан охорони праці на
підприємстві, подальші напрямки, перспективи, цілі й завдання, основні пріоритети діяльності з охорони праці на певний
визначений період. Наявність і
реалізація політики у сфері охорони праці, орієнтованої на конкретні результати, є однією з
важливих необхідних умов результативного функціонування
СУОП й однієї зі складових типової моделі управління професійної безпеки та здоров’я.
Політика підприємства повинна визначати загальні цілі щодо
підвищення безпеки, зниження
рівня виробничих ризиків, поліпшення умов праці, доведення
їх до нормативних або прийнятих вимог. Документом, який
буде регламентувати реалізацію
політики з охорони праці на найближчу перспективу, може бути

«Цільова програма з охорони
праці на певний період, що є
єдиним комплексом організаційних, техніко-технологічних, санітарно-гігієнічних, навчальнопропагандистських, соціальних,
інших заходів та дій, які дають
можливість забезпечити підвищення безпеки виробничих процесів, зниження рівня виробничого травматизму й професійних
захворювань».
З точки зору ефективного функціонування СУОП важливе значення має розподіл обов’язків,
прав і відповідальності між
різними службами.
Управління ризиками – це
свідомі систематичні й результативні дії, спрямовані на:
– виявлення (ідентифікацію)
ризиків;
– аналіз причин їх виникнення;
– оцінку ризиків і вжиття корегуючих заходів.
Основними
показниками
ефективного функціонування
СУОП на всіх рівнях є:
– рівень виробничого травматизму;
– рівень захворювань, пов’язаних з умовами праці;
– чисельність осіб, які працюють у незадовільних умовах
праці;
– кількість обладнання та технологічних процесів, що не
відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці;
– кількість будівель, споруд,
що перебувають в аварійному
стані:
– забезпеченість працівників
засобами індивідуального та
колективного захисту;
– забезпеченість санітарно побутовими приміщеннями;
– витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
– витрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та професійних
захворювань (або витрати на
соціальне страхування від нещасних випадків та професійних
захворювань);
– виплати на розслідування та
ліквідацію наслідків аварій і надзвичайних ситуацій, нещасних
випадків і профзахворювань.
Для введення в дію СУОП роботодавцю необхідно створити
службу охорони праці та розробити положення про неї відповідно до «Типового положенням
про службу охорони праці»
(НПАОП 0.00-4.21-04), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України
від
02.10.2007р. №236, підготувати
документи з системи СУОП

підприємства та внутрішні нормативно-правові акти, що регламентуються «Порядком опрацювання та затвердження власником нормативних актів про
охорону праці, що чинні на
підприємстві» (НПАОП 0.006.03-93), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці
України від 21.12.1993р. № 132.
Служба
охорони
праці
підприємства розробляє відповідно до ст. 13 Закону України
«Про охорону праці» з урахуванням стандартів ISO 14001,
OHSAS 18001:1999 рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці,
затверджених наказом Держгірпромнагляду України від
07.02.2008р. № 35 та методика
формування документації СУОП
розробленої Держгірпромнаглядом України в 2012р.
– Політики організації у сфері
охорони праці, в тому числі політики роботодавця щодо створення системи профілактики
виробничого травматизму (цей
документ має бути основою всієї
документації в СУОП та містити
стисло висловлені цілі організації і шляхи досягнення поставлених цілей, передбачати участь
працівників в процесі діяльності
з охорони праці. Документ повинен відповідати характеру та
масштабу ризиків і постійно
удосконалюватися);
– Положення про СУОП на
підприємстві.
В рамках СУОП рекомендується розробити:
– систему управління виробничими ризиками (СУВР);
– систему профілактики виробничого травматизму (СПВТ);
– Положення про службу охорони праці, підприємства;
– Положення про комісію з
питань охорони праці підприємства;
– Положення про діяльність
уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці підприємства;
– Положення проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони
праці
на
підприємстві;
– Положення про порядок
оцінки стану охорони праці
підприємства;
– Положення про кабінет охорони праці підприємства;
– Положення про організацію
оперативного контролю за станом охорони праці підприємства.
Всі ці положення про СУОП
регламентуються «Порядком
опрацювання та затвердження
власником нормативних актів
про охорону праці, що чинні на
підприємстві» (НПАОП 0.006.03- 93).
Система управління охороною праці впроваджується наказом підприємства.
Леся ГОДОВАНЕЦЬ,
начальник Турківського
відділення Управління ВДФСС
України у Львівській області.
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7 жовтня святкуватиме 80-річчя від дня народження Текля Марусяк із с. Мохнате. Її щиро вітають сусіди і друзі – Оксана, Ганна,
Іванна і Тетяна та бажають доброго здоров’я,
світлої радості в житті, добра, достатку, Господньої
ласки на многії літа.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Колектив ВПЗ с. Матків вітає начальника відділення Євгенію Володимирівну Кропивницьку із золотим ювілеєм, який святкувала 1
жовтня, і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, родинного
тепла, поваги від людей, Божого благословення.
Хай же літа пропливають водою,
Щастям вихлюпують із берегів.
Ви залишайтесь завжди молодою,
Черпайте радість із сонячних днів.
Хай поважають Вас люди хороші,
Світлим, щасливим буде майбуття,
Хай Вам не бракує здоров’я і грошей.
Благодаті – на щедрі і довгі літа.

Сім’я Гайванович щиро вітає куму – Лесю Михайлівну Фурінець –
з 40-річним ювілеєм, який святкувала 3 жовтня, і бажає дорогій
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, щастя
без ліку і довгого-довгого мирного віку.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Дорогу невістку, кохану дружину, люблячу маму, жительку с. В.Висоцьке – Ольгу Миронівну Бурядник – вітають з днем народження,
яке вона відсвяткувала 2 жовтня, свекруха Галина, свекор Василь,
чоловік Іван, дочка Наталочка, синочки Василько та Івасик і бажають дорогій іменинниці неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого віку.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне.

ЖІНКИ, ПОТУРБУЙТЕСЬ
ПРО СВОЄ ЗДОРОВ’Я
У Львівській області, й зокрема на Турківщині, з 9 по 23
жовтня 2017 р. проводиться масова акція «Дні профілактики
патології шийки матки і грудної залози у жінок».
З цією метою у Турківській КЦРЛ затверджено спеціальний план
заходів. Найперше хочу зазначити , що у лікарні у жінок безкоштовно можуть взяти цитологічний матеріал на дослідження, використовуючи цитологічні щіточки та оглядові набори, отримані в рамках
субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області». Медичні огляди будуть
проведені з цитологічним скринінговим дослідженням усього жіночого медичного персоналу закладів охорони здоров’я та пацієнтів з
числа жіночого населення скринінгового віку (18-65 років). Також
буде проведено скринінгове дослідження пацієнтів-жінок, які перебувають у стаціонарах в період акції. Жінкам можна звернутись
за консультацією або зробити обстеження і в міжрайонному скринінговому центрі у м. Самбір, який знаходиться у приміщенні центральної районної лікарні по вул. Коперніка, 14
Хочу зазначити, що щороку у світі виявляють 650-690 тисяч випадків захворювань на рак шийки матки, в Україні – більше 5 тисяч.
У нашій державі щодня шість жінок вмирає від цього онкологічного
захворювання.
Але незважаючи на таку сумну статистику, рак шийки матки – виліковний на ранніх стадіях. І це – єдина патологія, яка піддається
профілактиці. Як мовиться, «здоров’я жінки – в її руках».
Едуард МИНЬО,
лікар-акушер-гінеколог Турківської КЦРЛ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÎÑÓÄÎÂÀ
ÄÎÏÎÂ²ÄÜ –
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÅ
Ð²ØÅÍÍß ÑÓÄÓ
Що таке досудова доповідь?
Законодавчі умови для реалізації досудової пробації, повноважень персоналу органів пробації визначені Законом «Про
пробацію» та Кримінальним
процесуальним кодексом України.
Законодавцем визначено, що
досудова доповідь – це формалізована інформація, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення
про міру його відповідальності.
Для чого потрібна досудова
доповідь?
Досудова доповідь потрібна
суду для того, щоб суддя мав
можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний
вчинок, але й додаткову інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини її життя, що
могли стати причиною злочину,
а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення
таких обставин.
Досудова доповідь приймається судом до уваги. Важливо звернути увагу, що досудова
доповідь не може використовуватися у кримінальному провадженні як доказ винуватості (або
невинуватості) обвинуваченого у
вчиненні злочину.
Як відбувається підготовка
досудової доповіді?
Якщо людину звинувачено у
вчиненні злочину невеликої або
середньої тяжкості, або тяжкого злочину, за який нижня межа
санкції не перевищує п’ять років
позбавлення волі, суд постановляє ухвалу, якою доручає працівнику пробації скласти досудову
доповідь.

Працівник пробації має зібрати інформацію про обвинуваченого та відобразити її у досудовій
доповіді, яку він зобов’язаний
подати до суду у встановлений
ухвалою строк.
Працівник пробації є незалежною, неупередженою особою, яка надає суду необхідну
інформацію про обвинуваченого.
Для цього він, за допомогою
спеціальної методики, проводить дослідження соціального
оточення обвинуваченого, його
психологічної характеристики
аби з’ясувати обставини, що могли створити умови для вчинення злочину (так звані фактори
ризику). Представник органу
пробації з’ясовує кримінальну
історію особи, його сімейний
стан та відносини у сім’ї, житлові
умови, дані про роботу, фінансове положення, спосіб проведення вільного часу, наявність алкогольної або наркотичної залежності, дані про фізичне та
психічне здоров’я.
Не пізніше дня, наступного за
днем отримання ухвали суду,
обвинуваченому надається або
вручається особисто на підготовчому судовому засіданні виклик
до органу пробації для проведення бесіди. Про кожну наступну зустріч представник персоналу органу пробації вручає (надсилає) обвинуваченому окремий виклик до органу пробації.
Під час зустрічей працівник
пробації буде задавати питання
обвинуваченому про його особисте життя, поведінку, роботу (навчання), стосунки з близькими,
друзями та іншими людьми, матеріальне становище, та про

ставлення до певних життєвих
подій і обставин.
Від активної участі обвинуваченого у підготовці досудової
доповіді та від достовірності
інформації, що буде ним надана, залежить висновок працівника пробації щодо перспективи позитивних змін.
Для підготовки досудової доповіді працівник пробації має
право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого:
рідні, друзі, колеги, інші особи,
які знайомі з ним, а також отримувати інформацію з інших джерел: матеріалів кримінального
провадження, місця роботи або
навчання, проживання, тощо.
Інформація, що буде надана
для підготовки досудової доповіді, захищається законом. З
нею може ознайомитися лише
обмежене коло осіб: працівник
пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий.
Які права має обвинувачений щодо складання досудової
доповіді та як їх ефективно реалізувати?
У обвинуваченої особи також
є права, які полягають в участі у
складанні досудової доповіді,
надаючи необхідну достовірну
інформацію представникам
органу пробації, надавати зауваження та уточнення до неї, отримувати інформацію про можливу допомогу і консультації. А
також отримувати роз’яснення
щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді;
відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді; брати
участь у підготовці досудової доповіді, надавати працівнику пробації інформацію, необхідну для
підготовки такої доповіді; заявляти відвід працівнику пробації,
який складає досудову доповідь;
подавати свої зауваження та
уточнення; ознайомлюватися з
текстом досудової доповіді.
Мар’ян ЯВОРСЬКИЙ,
начальник Турківського районного сектору пробації Західного міжрегіонального Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції.

«ÎÏÅËÜ» Ç²ÒÊÍÓÂÑß Ç ÄÅÐÅÂÎÌ,
“ÌÅÐÑÅÄÅÑ” Ç’¯ÕÀÂ Ó ÊÞÂÅÒ, À
ÂÎÄ²É “ÀÓÄ²” – ÇÀÃÈÍÓÂ
Перша дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 вересня, о 3.16 год., у селі Шандровець.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Вектра», 19-річний мешканець Турківського району, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.
Внаслідок автопригоди госпіталізовано двох жителів
району, які були пасажирами автівки. У 23-річного
хлопця медики діагностували забій грудної клітки та
перелом ребер, у 14-річного – закриту травму грудної
клітки, закриту травму черевної порожнини та перелом ребер.
А в ніч на 1 жовтня дорожньо-транспортна пригода
трапилася у м.Турка, на автодорозі Львів – Самбір –
Ужгород.
Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса «Мерседес Віто» не впорався з керуванням,
виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з’їхав в кювет.
Внаслідок автопригоди, госпіталізовано водія буса
(діагноз: «забійне садно голови, струс головного мозку») та його двох пасажирів (діагнози: «закрита черепно-мозкова травма, забійна рана лобної ділянки», «травма спини, тупа травма живота»).
По цих двох ДТП поліцейські встановлюють обставини. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.
Та найбільш трагічна аварія трапилася 1 жовтня, посеред ночі, у Верхньому Висоцькому. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Ауді А4», 19-річний житель району, не впорався з керуванням,
виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок цього
юнак отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, і помер дорогою до лікарні.
Зараз працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області.
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Педагогічний колектив Ісаївського НВК щиросердечно вітає з ювілеєм чуйну, щиру і добру колегу по роботі, заступника директора з
навчально-виховної роботи – Марію Семенівну
Галишин – і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, невпинної життєвої енергії,
світлої радості в житті, творчих успіхів, благополуччя, поваги, любові, рясних Божих благословінь.
Бажаєм добра на життєвій стежині
І пригорщі повні здоров’я й краси.
І світлої долі, завжди молодої,
І в нинішній день, і в майбутні часи!

МІСЯЧНИК
ДОБРОВІЛЬНОЇ
ЗДАЧІ ЗБРОЇ
Протягом жовтня 2017 року на території Львівської області
триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та
вибухових пристроїв.
Кожен житель області має змогу передати до райвідділів поліції
небезпечні предмети, що досі зберігалися незаконно, уникнувши
при цьому кримінальної відповідальності. За незаконне зберігання зброї, вибухових матеріалів та спеціальних засобів законодавством передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.
Стаття 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї) визначає покарання у вигляді накладення штрафу
від 119 до 170 гривень – з конфіскацією зброї або без такої. При
повторному здійсненні правопорушення упродовж року передбачено штраф від 170 до 255 гривень – з конфіскацією зброї.
Статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України за носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт,
передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, визначено покарання
у вигляді позбавлення волі – на строк від 3 до 7 років.
Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських
ножів, кастетів, чи іншої холодної зброї, без передбаченого законом дозволу – караються штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або арештом на
строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 5
років, або позбавленням волі на строк до 3 років.
«Разом з тим, звільняється від кримінальної відповідальності
особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене
частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно
здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини
або вибухові пристрої», – зазначають в УМВС.
У разі добровільної здачі громадянами незареєстрованої зброї
чи спецзасобів, у подальшому, якщо вона не значиться як втрачена, викрадена, чи не була знаряддям скоєння злочину, громадяни
мають право зареєструвати здану ними зброю чи спецзасоби на
своє ім’я.
Володимир СЕНЮГА,
Турківське відділення поліції.

Вилучили боєприпаси
Працівники Турківського відділення поліції 25 вересня, під час
санкціонованого обшуку у помешканні 65-річного мешканця
району, виявили та вилучили боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї, калібрів 7,62 мм та 9 мм, у кількості 37 одиниць. Виявлені патрони правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263
(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.
А 2 жовтня працівники Турківського відділення поліції, під час
оперативного відпрацювання, виявили у 38-річного мешканця Турки 33 патрони, калібру 5,6 мм, які той переносив у картонній коробці. Вилучені боєприпаси скеровано на експертне дослідження,
вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області.
Центр візової підтримки «Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за ціною 2000 грн.; воєводська віза (річна)
– 370 дол.; чеська сезонна віза (90 днів) – 350 дол.; страхування
(Польща – 30000, Чехія – 60000); заповнення анкет; безкоштовні
вакансії в Польщі. Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру). Тел.: 0965501604, 0991317345.
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ПОНЕДIЛОК, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.05 Д/с «Садовi
скарби»
08.20 М/с «Чорний пiрат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 Перша шпальта
15.15, 00.20 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
16.40 Хто в домi хазяїн?
17.15, 05.40 Вiкно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 з Майклом Щуром
20.15 Д/ф «Генiчеськ»
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Супервiдчуття»
23.30 Д/с «Обличчя Америки»
02.50 Д/с «Латиноамериканська музика»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
13.45, 14.45 Т/с «Свати - 4»
15.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.30 Т/с «Свати»
22.00 «Грошi»
23.15, 00.10 «Танцi з зiрками»
01.50 Т/с «Пончик Люся
ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.20, 13.30, 22.45 «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 «Любка»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15
«Подробицi»
20.40 Т/с «Мата Харi»
00.35 Т/с «Тiльки про любов»

ВIВТОРОК, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.05 Д/с «Садовi
скарби»
06.30, 08.15, 14.20, 23.20 Свiт
он лайн
08.20 М/с «Чорний пiрат»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.40 Поколiння Z
17.10, 00.30 Д/с «Порятунок
ферми»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi»
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Супервiдчуття»
23.30, 02.50 Д/с «Обличчя
Америки»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

7 стор.
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12.00, 16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 11.00 «Чотири весiлля»
12.20, 13.45 «Мiняю жiнку»
14.55 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.30 Т/с «Свати»
22.00 «Життя без обману
2017»
23.15 Х/ф «Сурогат»
00.10 Х/ф «Сурогат»
01.25 Т/с «Пончик Люся»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.30, 22.45 «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, 20.40 Т/с «Мата
Харi»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15
«Подробицi»
00.35 Т/с «Тiльки про любов»

СЕРЕДА, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.05 Д/с «Садовi
скарби»
08.20 М/с «Чорний пiрат»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 Нашi грошi
15.15 До справи
15.50, 05.40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
16.40 М/с «Книга джунглiв»
17.10, 00.30 Д/с «Порятунок
ферми»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Культурна афiша здорової людини
19.25 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi»
20.25 Слiдство. Iнфо
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Свiтло
23.25 Мегалот
23.30, 02.50 Д/с «Обличчя
Америки»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 11.00 «Чотири весiлля»
12.20, 13.45 «Мiняю жiнку»
15.00 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.30 «Секретнi матерiали»
20.50 Т/с «Свати»
22.00, 23.40, 00.10 «Мiняю
жiнку - 12»
01.40 Т/с «Пончик Люся»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.30, 22.45 «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, 20.40 Т/с «Мата
Харi»

Продається новозбудований будинок в м. Стрий із земельною
ділянкою гарного планування і гаражем. Прокладені всі комунікації. Є документи.
Тел.: 0509233054, 0966234395.
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15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15
«Подробицi»
00.35 Т/с «Тiльки про любов»

ЧЕТВЕР, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.05 Д/с «Садовi
скарби»
06.30, 08.15, 09.30, 14.20,
16.35, 23.20 Свiт он лайн
07.50 Вiд першої особи
08.20 М/с «Чорний пiрат»
09.40 Докудрама «Доньки
Єви»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 Слiдство. Iнфо
15.15 Надвечiр’я. Долi
16.40 М/с «Книга джунглiв»
17.10, 00.30 Д/с «Порятунок
ферми»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Дружини. П’ять
випадкових iсторiй жiнок в
армiї»
19.15 Д/ф
«Дев’ятнадцятирiчний командир»
19.25 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Супервiдчуття»
23.30, 02.50 Д/с «Обличчя
Америки»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 11.00 «Чотири весiлля»
12.20, 13.50 «Мiняю жiнку»
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.30 «Секретнi матерiали»
20.50 Т/с «Свати - 2»
22.00 «Свiт навиворiт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 «Грошi»
02.05, 04.35 Т/с «Пончик Люся»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.30, 22.45 «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, 20.40 Т/с «Мата
Харi»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15
«Подробицi»
00.35 Т/с «Тiльки про любов»
Заключна

П’ЯТНИЦЯ, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.05 Д/с «Садовi
скарби»
06.30, 08.15, 09.30, 14.20, 16.35
Свiт он лайн
08.20 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi»
09.40 Докудрама «Доньки
Єви»
11.15 Т/с «Епоха честi»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
15.15 Свiтло
16.40 М/с «Книга джунглiв»
17.10 Д/с «Порятунок ферми»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.25 Д/с «Супервiдчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/ф «Сiч»
22.50 Як дивитися кiно
23.20 Короткометражний
фiльм «Мандрагора»
23.50 Д/ф «Срiбна земля.
Хронiка Карпатської України.
1919-1939»
02.50 Д/с «Обличчя Америки»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 11.00 «Чотири весiлля»
12.20, 13.50 «Мiняю жiнку»
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15 Прем’єра! «Лiга смiху 3»
22.20 «Iгри приколiв»
23.15 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх»
12.40 «Склад злочину»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.40 «Подробицi
тижня»
22.00 Т/с «Мата Харi»
01.45 Х/ф «Дика любов»

СУБОТА, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ф «Галичина мiлiтарна.
УПА: Галицькi месники»
06.30, 10.45, 13.50, 16.30,
20.45, 23.15 Свiт он лайн
06.35 Д/ф «Легiон. Хронiка
Української Галицької армiї»
07.30, 02.30 Д/ф «Дмитро
Вiтовський. Шлях до волi»
08.45 Марафон «День захисника України»
09.30 Церемонiя складання
урочистої клятви лiцеїстами
Київського вiйськового лiцею
iм. Iвана Богуна
10.20 Д/ф «Сiч»
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.20 Фольк-music. «Встань,
козацька славо!»
14.00 Х/ф «Свята Варвара»
16.40 Д/ф «Аеропорт»
18.00 Д/ф «Рейд»
19.35 Д/ф «Дебальцеве»
21.00 Новини
21.30 Вiйна i мир
22.25 Церемонiя складання
урочистої клятви лiцеїстами
Київського вiйськового лiцею
iменi Iвана Богуна
23.25 Мегалот
23.30 Концертна програма
«Вони присягнули на мир i
волю»
01.10 Концертна програма

«Вони присягнули на мир i
волю» (продовження)
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.55 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45 «Життя без обману
2017»
11.15, 23.10 «Свiтське життя»
12.15 Х/ф «Ва-банк»
14.35 Х/ф «Ва-банк 2»
16.35, 21.15 «Вечiрнiй квартал
2017»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10, 05.15 «Мультибарбара»
ІНТЕР
06.40 Мультфiльм
07.10 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх»
09.10, 03.50 Х/ф «Людинаамфiбiя»
11.00, 05.20 Х/ф «Екiпаж»
14.00, 20.30 Т/с «25-та година»
20.00, 02.05 «Подробицi»
22.20 Х/ф «Хочеш чи нi?»
00.10 Х/ф «Райський проект»

НЕДIЛЯ, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.30, 07.45, 08.15,
09.30, 23.20 Свiт он лайн
06.35, 08.20 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
07.50 Смакота
09.05 Д/с «Садовi скарби»
09.40 Д/с «Дика планета»
10.25 Х/ф «Свята Варвара»
12.40 Як дивитися кiно
13.30 Фольк-music. Дiти
14.20 Фольк-music
15.30 Перший на селi
16.15 Т/с «Гранд-готель»
(заключнi серiї)
21.00, 01.10 Новини
21.35 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Супервiдчуття»
22.45 Книга.ua
23.10 Лайфхак українською
23.30 Богатирськi iгри
КАНАЛ 1+1
06.05 ТСН
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Розсмiши комiка 2017»
10.50 «Свiт навиворiт - 9»
11.55 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12.55, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с
«Свати - 4»
17.05 «Лiга смiху 3»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.20 «Iгри приколiв»
00.20 «Мультибарбара»
ІНТЕР
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
12.00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
13.00 Т/с «25-та година»
18.30 «Крутiше всiх»
20.00, 02.25 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22.20 Док.проект «Євген
Леонов. Я король, любi мої!»
23.15 Х/ф «Американський
дiдусь»
00.50 Х/ф «Сльози капали»

Проводимо набір на сільськогосподарські роботи в Чехію. Зарплата – 1000 дол. Робота в Польщі,
зарплата - 600-800 дол. Робота в Німеччині, зарплата - 1200-1600 євро. Житло безкоштовне.
Тел.: 0673704254, 0673107823.

8 стор.
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ÁÎÃÄÀÍ ÌÎÑÊÀËÜ –
×ÅÌÏ²ÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÑÅÐÅÄ
ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖ²Â

апарату - начальника організаційного відділу Турківської РДА
Богдана Москаля та головного
державного ревізора-інспектора Львівського управління Офісу великих платників податків
ДФС Олени Біленької (на
фото) блискуче провели турнір,
продемонструвавши щонайвищий клас шашкової гри, і стали
переможцями турніру з величезним відривом – у 7 очок від
другої команди в турнірній таблиці – Запорізької області.
Богдан Москаль впевнено виборов золоту медаль в особистому заліку, а Олена Біленька –
срібну, набравши однакову
кількість очок з переможницею
турніру Юлією Шевцовою з м.
Київ, поступившись їй лише за
додатковим показником. Такий
феєричний виступ – це великий
успіх нашого шашкового танде-

ДЕ НАБРАТИ НА
КОМП’ЮТЕРІ ТЕКСТ?
Комусь потрібно набрати та оформити реферат, декому
статтю чи допис, а хтось і матеріал до майбутньої книги
планує видрукувати. Це вже давно роблять за допомогою комп’ютера. Але не у всіх людей є можливість придбати цю недешеву річ або ж, як і мають, не вміють швидко і грамотно
набирати текст.
Для цього в містах, хоча б в тому ж Львові чи Самборі, є спеціальні офіси, де за відповідну плату вам нададуть таку послугу. На
превеликий жаль, в Турці немає ні одного такого закладу. Не кожен має час, здоров’я і можливість поїхати до Львова, щоб вирішити цю проблему. Тому деколи людині доводиться оббивати пороги
тої чи іншої установи, упрошувати не одного оператора комп’ютерного набору, аби той набрав потрібний вам текст.
Зараз я маю замовлення з Києва на статтю (10 сторінок). Вже
місяць, як стаття готова, а здійснити її комп’ютерний набір у Турці –
ніде . Як бути?
Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.

Äèòÿ÷èé ìàãàçèí ïî âóë. Ìîëîä³æíà, 33

(біля нової школи).

Протягом минулого тижня – 26-30 вересня – у м.
Ужгород, на чудовому спортивному комплексі
«Юність», тривали змагання ХІХ спартакіади України серед команд державних службовців. Оргкомітет та закарпатська влада доклали багато зусиль до того щоб змагання проходили в належних
умовах, відповідно до сучасних стандартів.
До програми спартакіади входили п’ять видів спорту: футзал,
волейбол, настільний теніс,
шахи, шашки. Команда Львівщини була сформована з переможців фінальної частини обласної спартакіади, які представляли більшість регіонів
нашої області.
У загальнокомандному заліку, за підсумками всіх видів програми спартакіади, команда
Львівщини посіла 10-те місце з
22-х команд областей України.
Волейбольна команда базувалася на гравцях Миколаївської РДА, до якої долучилися два
гравці Жидачівського району,
один Турківського та один з апарату ЛОДА. Значно послабився
потенціал команди через відмо-

6 æîâòíÿ 2017 ðîêó

Дуже великий завіз осіннього, зимового взуття (дитячого, дорослого).

Знижка – 50%.

ву брати участь
двох
провідних
гравців з Західного
Офісу держаудитслужби, які були запрошені до її складу.
В груповому турнірі
наші спортсмени
зазнали двох поразок – від команд
Хмельницької та
Рівненської областей, а далі ще травма (розрив ахіла)
провідного гравця –
турківчанина Олега Рогача,
зовсім розбалансувала команду, і таким чином вона опинилася на 20-му місці з 21-ї команди
А от у шашках наша команда, у
складі заступника керівника

му, з яким їх поздоровляє і щиро
вітає президія ЛОО ФСТ «Спартак».
Ігор ВЛАСЕНКО,
заступник голови ФСТ
«Спартак»

Запрошуємо на роботу водіїв далекобійників. Вимоги: чоловік,
від 30-50 років, наявність посвідчення водія, категорії С, Е, досвід
роботи – від 5 років, наявність шенгену і «чіпу» буде перевагою.
Умови роботи: повна зайнятість. Пріоритетні напрямки роботи:
Польща, Румунія, Болгарія, Словенія, Угорщина, Білорусь. Авто –
MAN (Євро 4 і Євро 5) з причепами Мега і РЕФ. Оплата вчасна і
висока. Контакти: Віктор: 050 430 33 56.

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈÑß Ï²ÂÔ²ÍÀË²ÑÒÈ
чемпіонату Турківського району з футболу
Минулої неділі у райцентрі, на міському стадіоні “Карпати”, пройшли два чвертьфінальні
поєдинки в рамках чемпіонату Турківщини з футболу.
Першими на поле вийшли команди смт. Бориня та с.Боберка. До середини першого тайму гра була
практично рівною. Далі ж боринчани взяли верх. Протягом гри вони вісім разів вразили ворота суперника (5 – Олег Квич), на що команда з Боберки змогла відповісти лише раз – чудовим ударом зі
штрафного, м’яч після якого залетів у дев’ятку боринських воріт.
Друга гра – між командами сіл Явора та Нижня Яблунька – була менш гольовою, проте не менш
цікавою. Та все ж сильнішого вона таки визначила. Явора перемогла з рахунком 2:0. Команда з Нижньої Яблуньки мала шанс на гол престижу, проте не реалізувала пенальті.
Після зіграних матчів у адмінбудинку стадіону відбулося жеребкування, яке визначило півфінальні
пари. Отож у неділю, 8 жовтня, о 13.00 год., свій півфінальний поєдинок проведуть команди з
Борині та Явори, а о 15.00 год. за путівку до фіналу поборються Присліп та Верхня Яблунька.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Терміново продається дерев’яний будинок в с. Ільник. Є три
кімнати, кухня, веранда (2х7),
коридорчики (2х3), загальна
площа більше 100 м2. Також є
вода, сад, земельна ділянка,
проводиться газ. Поруч автобусна зупинка.
Тел.: 0953808752 (після
15.00 год.), 0683396814,
0971816283 (весь час).

Продається
автомобіль ГАЗ-66.
Тел.: 0664345655.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій АА №357304, видане на ім’я Ігоря Васильовича
Яворського, вваж ати недійсним.

Магазин Побутова хімія (2 поверх) в продажу: 200 відтінків гельлаку, гель Persil. Гарна ціна. Знижка (золота картка – 5%).
Магазин «Метелик»: ТМ Теп (постіль), піжами (білизна ТМ EGO),
дит. піжами, колготи Duna 40 den. Золота картка – 5%, день народження – 10%.

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

Тираж 2498 Індекс 68486
т.в.о. редактора Ольга ТАРАСЕНКО.

Продається приватизований
дерев’яний будинок, площею
12х6 м. Розташований за Львовом (4-а зупинка). Автобусна зупинка – біля хати. Є ще стара
хата – під господарство. Є земельна ділянка (0,37 га), криниця і підведений газ.
В сусідніх селах можна знайти
роботу
(підприємство
«Світоч»; майстерня з виготовлення вікон, дверей; бойня).
Ціна – 12000 у.о.
Тел.: 0951207907. Анатолій.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського житлово-комунального управління висловлює щире співчуття заступнику міського голови Ростиславу Володимировичу Набокову з приводу тяжкої втрати – смерті тещі.
Друзі висловлюють щире співчуття Вірі Михайлівні Набоковій з
приводу великого горя – смерті матері. Вічна їй пам’ять.
Ветеранська організація органів внутрішніх справ Турківського
району глибоко сумує з приводу передчасної смерті пенсіонера ОВС
Михайла Івановича Цюцика і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного.
Вчителі, учні та техпрацівники Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко
сумують з приводу трагічної смерті колишнього випускника школи
Віталія Анатолійовича Волчанського і висловлюють щире співчуття
батькам, рідним та сестрі – вчителю школи Марії Анатоліївні
Білинській. Нехай земля буде йому пухом.
Колектив, депутатський корпус Кривківської сільської ради висловлюють щире співчуття директору школи Романії Михайлівні Паленичак та вчителю фізичної культури Олександру Івановичу Паленичаку з приводу великого горя – смерті чоловіка і батька.
Педагогічний колектив Розлуцького НВК висловлює щире співчуття вчителю англійської мови та зарубіжної літератури Оксані Степанівні Когут з приводу смерті батька – Степана Семеновича Лутчака .
Підприємець Матківська Стефанія Степанівна висловлює щире
співчуття Марії Степанівні Дзерин з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

