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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ У ЗАКАРПАТТІ 
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ:  

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

 
КОМПАНІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 

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

ОПЕРАТОР НА 
ВИРОБНИЦТВО 

Заробітна плата від 

 8700 грн. 

Люблячу дружину, турботливу матусю, бабусю, сестру, жительку с.
Яблунів – Дарію Василівну Іжик – з 50-річчям
щиро вітають чоловік Богдан, син Мирон, не-
вістка Ірина, внучка Яна, дочка Ганна, брати
Іван та Роман, сестра Наталія з сім’єю і бажа-
ють дорогій ювілярці міцного здоров’я, щастя
та Божого благословення.

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.

Церковний комітет та громада с. Н.Висоцьке вітають з ювілей-
ним днем народження настоятеля храму
Зіслання Святого Духа – о. Романа Роля – і
бажають шановному ювіляру міцного здоро-
в’я – з роси і води, світлої радості в житті, ро-
динного затишку, мирного неба над головою,
благополуччя, Божого благословення.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Кохану дружину, дорогу матусю, любиму бабусю, жительку с. Ли-
бохора – Ганну Федорівну Ціко – із золотим ювілеєм вітають люб-
лячий чоловік Григорій, син Юрій, невістка
Уляна, дочка Іванна, зять Михайло, онуки
Василь і Денис, син Ілля, син Мар’ян і бажа-
ють ювілярці міцного здоров’я – з роси і
води, світлої радості в житті, Божого благо-
словення на многії і благії літа.

Люба дружино, 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.

ÌÀÐØÐÓÒÊÈ ÇÍÎÂÓ
ÑÒÀËÈ ÄÎÐÎÆ×ÈÌÈ
Про те, що з 1 жовтня на Львівщині зростуть тарифи на міжміські та приміські перевезення

приблизно на 15-18 відсотків, ще 26 вересня повідомляв під час   своєї прес-конференції голова
Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. І  дійсно, як прогнозували,   проїзд в маршрутках
подорожчав.  З боку пересічних громадян це викликає обурення. Тому прокоментувати ситуа-
цію із подорожчанням тарифів на проїзд у маршрутках  я попросила директора ПП «Тур-авто»
Романа Думича:

–  Справді,  вартість
проїзду в маршрутках
поетапно зростає.
Візьмемо, приміром,
маршрут Львів-Турка.
Можна подивитися, як
зростали тарифи з
2015-го року  по цьому
маршруту. У 2015 році
нашим підприємством
було закладено тариф
на перевезення,  що
коштував 63 грн.  На по-
чатку  2017-го року та-
риф  по даному марш-
руту   уже  зріс до  71
гривні,  але в районі
були, можна сказати,
різні  перевізники, які
одні одних демпінгува-

ли,   і  ми цей тариф   практично не застосовували. Зараз  перевезення  пасажирів  по даному маршруту
коштує 83 гривні.  У приміському і міжміському транспорті тариф у середньому зріс, в залежності від
зон,  від 12 до 25 відсотків. Хочу нагадати, що  мінімальна  вартість проїзду  –  6 гривень. І на міжмісько-
му, і на приміському  маршрутах.  Тобто  навіть в межах одного села, якщо людина зайшла в автобус і
їде там  два кілометри, чи кілометр, все одно заплатить 6 гривень, – каже  Роман Володимирович. –
Основна  з причин підняття тарифів на проїзд – зростання вартості паливно-мастильних матеріалів,
значні витрати на енергоносії – газ, електрику, бо на підприємстві працюють люди, яким також по-
трібно виплачувати заробітну плату.  Виходячи з власних економічних розрахунків, ми  вимушені зроби-
ти такий крок,  тим більше, що за останній місяць  вартість дизельного палива зросла  майже на 5
гривень.

Урядом взагалі відсутнє регулювання тарифів, тобто перевізник сам, на свій розсуд, на основі еконо-
мічного зростання  показників підприємства, встановлює тарифи. Тобто уряд і влада зараз не регулю-
ють тарифи. До речі, також є різниця  у тарифах на приміських і міжміських маршрутах.  Бо приміські
маршрути є менш рентабельні, збиткові, та й на цих маршрутах  більша кількість пільговиків перево-
зиться. Різниця  між оплатою за проїзд між обома видами маршрутів  може коливатися в  межах  5
гривень.

  Наразі ПП «Тур-авто» обслуговує 8 приміських і  12 міжміських маршрутів.  На даний час на  при-
міських маршрутах   їздять  4 автобуси марки «Еталон» – комфортабельніші і новіші, аніж  попередни-
ки – старенькі “Мерседеси”. Звичайно, що хотілося б покращення сервісу перевезення, й ми над цим
постійно працюємо. Але  забезпечити парк підприємства новими автобусами, один з  яких  коштує
близько 800 тис. грн., наразі – нереально.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НЕБЕЗПЕЧНА ЗНАХІДКА
 За повідомленням   надзви-

чайників, на Покрову Пресвятої
Богородиці, 14 жовтня, в лісі, у
с. Ясениця,   було знайдено боє-
припас часів Другої світової
війни.

Небезпечним предметом  вия-
вилася  граната Ф-1. Знахідку
було вилучено та знешкоджено

піротехніками у встановленому порядку.
Наш кор.
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З метою налагодження контактів та добросусідських відносин між прикордонними района-
ми України та Польщі, відповідно до рішення сесії Львівської обласної ради від 17 березня 2015
року №1327 «Про затвердження Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співро-
бітництва, європейської інтеграції на 2015 – 2018 роки», 21 жовтня 2017 року в селі Лопушанка
пройдуть Європейські Дні добросусідства.

З цією метою, у вівторок, 17 жовтня, під керівництвом голови райдержадміністрації Олександра
Лабецького відбулася нарада з питань проведення Європейських Днів добросусідства в с. Лопушанка.
Даний захід заплановано
провести на місці  відкрит-
тя  майбутнього міжнарод-
ного пункту пропуску «Лопу-
шанка-Міхновець».

На нараді були присутні:
перший заступник голови
райдержадміністрації Ми-
кола Яворський, заступник
голови райдержадмініст-
рації Юрій Лило, голова
районної ради Володимир
Лозюк, представники Мос-
тиського прикордонного
загону та прикордонної за-
стави с.Лопушанка, пред-
ставники районного секто-
ру ГУ ДСНС України у
Львівській області, голови
Вовченської, Лімнянської,
Хащівської сільських рад, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра,
начальники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Зустріч представників України і Польщі згуртує місцеві громади прикордоння та владу на вирішення
спільних проблем, зокрема відкриття пункту пропуску «Лопушанка-Міхновець».

Також в межах заходу заплановано провести ярмарок народної творчості прикордоння, концерт
фольклорних ансамблів та низку інших культурно-мистецьких та молодіжних заходів.

До участі в даних урочистостях запрошуються мешканці прикордонних населених пунктів, громадські
організації, парафіяльні спільноти, молодь та всі ті, хто цікавиться історією, релігійно-культурною спад-
щиною прикордоння.

Також Львівська обласна державна адміністрація та Турківська районна державна адміністрація
ініціюють проведення в травні 2018 року Європейських Днів добросусідства в с.Боберка, де також
планується відкриття міжнародного пункту пропуску. Ця зустріч має пройти у форматі міжурядової
комісії Україна-Польща, де будуть присутні урядовці найвищого рівня обох країн.

Співорганізаторами цієї події, яка має на меті збільшити контакти між прикордонними районами
України та Польщі, для участі в цій акції запрошені з боку Польщі керівники Підкарпатського воєвод-
ства, Бещадського повіту та ряду гмін, з боку України – керівники Львівської обласної державної адмі-
ністрації, Турківської районної державної адміністрації, народний депутат України Андрій Лопушансь-
кий.

З цією метою на українському кордоні 21 жовтня 2017 року буде організовано тимчасовий пункт
пропуску для польських гостей (вхід о 12.00 год., а вихід – о 18.00 год.). Пропуск буде відбуватись по
закордонних паспортах.

Сердечно запрошуємо жителів району та гостей взяти участь у Європейських Днях добросусідства.

Ï Ð Î Ã Ð À Ì À
проведення Європейських Днів

добросусідства 21 жовтня 2017 року
у селі Лопушанка Турківського району Львівської області

12:00 – відкриття тимчасового МПП «Лопушанка», Турківський район, Львівська область;
12:00-12:50 – проходження митного і прикордонного контролю польськими учасниками заходу;
12:50-13:00 – офіційна зустріч гостей на лінії державного кордону в МПП «Лопушанка»;
13:00-13:10– виконання Гімну України та Польщі;
13:10-14:00– офіційна частина заходу, вітальні виступи керівників влади з української та польської

сторони;
14.00-16:00 – концертно-розважальна програма – виступи колективів та виконавців з Турківського

району:
– народний колектив «Дністер»;  Народного дому с.Вовче;
– дитячий  народний фольклорний колектив «Юні бойківчани» РНД;
– колектив Народного дому с.Лімна;
– колектив Народного дому с.Хащів;
– народний колектив «Дримбарі» Народного дому с.Бітля;
– народний колектив «Бескид» Народного дому с.Либохора;
– народний колектив «Бойківчани» Народного дому смт.Бориня;
– дитячий колектив «Перлинка» с. Лопушанка.
Солісти – Іванна Ільків, Ольга Комарницька, Михайло Федорко.
14.00-16:00 – виставка народного бойківського мистецтва (виставка старовинної вишивки);
15.00-16.00 – виставка господарської техніки, виготовленої власноруч;
16:00-17:30– неофіційна частина (частування бойківськими стравами).
Святкова ватра і «Танець дружби»;
18:00 – закриття тимчасового МПП «Лопушанка».

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

політики апарату Турківської РДА.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілейним днем народження медсестру кабі-
нету функціональної діагностики Турківської
КЦРЛ – Ірину Романівну Мариняк – і бажають
шановній ювілярці міцного здоров’я, теплоти та
ніжності від рідних і близьких.

Нехай ласкаве сонечко дарує Вам тільки без-
хмарні дні, здійснення усіх мрій і сподівань;
миру, Вам, злагоди і добра.

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба вірна
Та вічно нестаріюча душа.

Щиросердечно вітаємо з днем народження настоятеля Свято-
михайлівського храму с. Карпатське – Михайла Михайловича Купц-
іва.

Дорогий отче! Дякуємо Богові – за дар Вашого життя, яке Ви щед-
ро посвячуєте служінню Церкві – Вашим вірним на парафії, потре-
буючим, убогим, усім тим, хто приходить до Вас за порадою, допо-
могою, потіхою. Тож нехай Господь щедро обдаровує Вас усіма по-
трібними ласками, надихаючи Вас на працю у Божому виноградни-
ку, а Божа Мати огортає Своїм Покровом! Многая
Вам літ!

Щоб Ваше здоров’я як кремінь було.
Щоб щастя родинне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
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.
З повагою – громада с. Карпатське.

Від щирого серця вітаємо із ювілеєм – 50-річчям від дня народ-
ження добру, щиру, прекрасну душею людину – Анатолія Івановича
Восочанського, жителя с. Комарники, і бажаємо дорогому ювіляру
ніколи не хворіти і душею не старіти, безліч світлих, сонячних і рад-
існих днів, наповнених людською повагою, достатком, добром, лю-
бов’ю і Господньою ласкою та опікою.

Хай буде в домі Вашім все в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Вас обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам
Хай Бог помагає, дорогенький, Вам.
З повагою – сім’я Кузьмаків.

Колектив Нижньогусненської лікарської амбулаторії щиро вітає
лікаря-стоматолога – Мирослава Йосиповича Зарембу – з 45-річчям
від дня народження і бажає шановному ювіляру, аби Господь да-
рував йому міцне здоров’я, радість, достаток, удачу
Своє благословення і ласку на многії і благії літа.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я  міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Жителя с. Явора – Михайла Дмитровича Співака – вітають з днем
народження, яке він святкуватиме 20 жовтня, син Михайло, невістка
Наталя, онуки Михайло і Марина та бажають люблячому ювіляру
доброго здоров’я, родинного тепла, благополуччя, удачі, мирного
неба над головою, Божого благословення на многії літа.

Ваш ювілей – щаслива дата
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей.
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

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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Білим цвітом вишні є моє
прохання:

Попрошу у неба, хай вікно
відкриє –

Щоб вогні  свічок в церквах
дали душам сили

Вернуться із бою, гартом
честі вкриті.

А хто там, у небі,  – маками
у житі.

Хіба є у долі час поневірян-
ня?

Я попрошу в тиші хвилину
мовчання, – звучали із сцени
слова ведучих  Анни Ференц і
Надії Донець.  Хвилиною  мов-
чання було  вшановано пам’ять
усіх загиблих захисників України.

Потім до слова було запроше-
но першого заступника голови
Турківської  райдержадмініст-
рації Миколу Яворського.

 – Від давнішніх часів створен-
ня  українського козацтва й по
сьогоднішній день ми знову бо-
ремося за свою волю і неза-
лежність і просимо в Господа
Бога і Пресвятої Богородиці, аби
покрила нас усіх своїм Святим
Покровом і зберегла нашу дер-
жаву незалежною, суверенною,
яка, щиро вірю, в майбутньому
буде процвітати під мирним і
безхмарним небом, – наголосив
виступаючий. І сердечно подяку-
вав захисникам усіх рівнів за

їхній героїзм і безмежну любов
до  України.

Затим з вітальним словом
перед присутніми   виступив  го-
лова Турківської районної орган-
ізації Спілки  ветеранів Афгані-
стану, підполковник Іван Панцир.
Щиро привітавши  від  імені  рай-
онної  організації  ветеранів Аф-
ганістану усіх захисників  зі свя-
том, а також подякувавши своїм
побратимам-афганцям за
плідну співпрацю, він  продекла-
мував зворушливий  авторський
вірш про воїнів-афганців «Бра-
ти»:

Ніколи не забудем ми
братів,

Що не вернулися з боїв.
 Під дикий свист гвинтів

«тюльпана»,
Ми повернулись в рідну зем-

лю із Афгана.
Ніколи не забудем ми

батьків,
Які не дочекалися синів.
Сумні,  стражденні їхні очі,
Їх стогін,  плач, безсонні ночі.
Ніколи не забудем ми Герат,
Баграм, Конфуз, Джалила-

бад…
Де постріли і вибухи щодня

лунали.
Де наші браття погибали.
Загинуло тоді братів нема-

ло

На непотрібній тій війні.
А скільки вдома по шпита-

лях повмирало,
Вони ще були зовсім юні й

молоді...
Помічник народного депутата

України Андрія Лопушанського
Ірина Кіра коротко зупинилася
на історії створення Української
повстанської армії і на  тих зав-
даннях, які доводилося  викону-
вати  повстанцям.

– І наші хлопці, які сьогодні
знаходяться на Сході України,
гідно продовжують справу  по-
встанців. Тому від імені Андрія
Ярославовича я  щиро вітаю всіх
захисників  Вітчизни. Нехай
Божа Матінка покриває всіх
своїм Чесним Омофором і на
нашій землі нехай запанує мир.
Слава Україні! – закінчила свій
виступ п. Ірина.

 Далі ведучими  було оголоше-
но  церемонію  покладання

квітів до пам’ятника Тарасу Шев-
ченку,  Степану Бандері, стели
Небесної Сотні, скульптури
Божої Матері,  пам’ятних знаків
Героїв – Роману Сенику,  Олек-
сандру Ільницькому та Юрію
Міську. Квіти поклали від район-
ної ради,  міської влади, народ-

ного депутата України  Андрія
Лопушанського та районної
організації спілки ветеранів Аф-
ганістану.

Україна  – це наша земля,
рідний серцю  край! З багатові-
ковою історією, мальовничою
природою,  чарівною піснею і
мудрими, талановитими людь-
ми.

Чоловічий гурт с. Лімна, піснею
«Слава Україні!», відкрив свят-
ковий концерт, присвячений
Дню захисника, в якому взяли
участь  народні та самодіяльні
мистецькі колективи міста та
району.

Ольга ТАРАСЕНКО.

На фото: виступає народний
колектив с.Вовче, у складі
Світлани Паленички, Оксани
Пухир, Ольги Дзюдзь, Марії
Вовчанської та Миколи Ощип-
ка.
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Минулої п’ятниці у культурно-мистецькому центрі «Украї-
на», щоб відзначити важливі події в історії та сьогоденні нашої
країни – День захисника України, День українського козацтва
та 75–річчя з дня створення Української повстанської армії,
зібралися  ветерани Афганістану, учасники АТО, представ-
ники   районної і міської влади, політичних партій і громадсь-
ких організацій, ветерани,  молодь, громадськість Турківщи-
ни.

Урочисто і зворушливо у виконанні усіх присутніх у залі зву-
чав Гімн України.

України вірні сини
Під такою назвою пройшов літературно-музичний вечір в

Народному домі с. Сигловате.
У рамках проведення цього заходу була оформлена книжко-

ва виставка: «Будь горда, Україно, за них. Ти вічна в їх жертві,
а вони вічні в тобі».

Розпочали виступ ведучі: Ірина Блищик та Іван Лоцько. Важливим
моментом свята було вшанування хвилиною мовчання полеглих
Героїв Майдану та АТО.

Зворушливо, до сліз, була виконана композиція зі свічками.
Потім прозвучали козацькі пісні, які піднесли настрій глядачам:

«За славу і за волю (Іван Бугір). Музичний твір «Ой там на горі Січ
іде» (Іван Лоцько), а також «Ми нащадки козаків», «Ой у лузі черво-

на калина», «Не плач, народе дорогий». Чуттєвими були пісні: «Дай
Боже сили нашим солдатам», «Мамо, ти не плач» у виконанні На-
талії Лоцько, Христини Сипливої, Ірини Блищик.

Радо зустріли глядачі маленьких козаків і козачок з вокального
гуртка «Веселка» Будинку дитячої та юнацької творчості. Керівник
гуртка Оксана Цюркало підготувала змістовну програму для своїх
вихованців.

Користуючись нагодою, батьки щиро дякували директору Будин-
ку дитячої та юнацької творчості Софії Багай за те, що їхні діти ма-
ють можливість радувати глядачів своїми дзвінкими голосочками.

Під кінець свята всі учасники виконали пісню «Нам потрібне мир-
не небо». Завідувач Народного дому с. Сигловате Марія Данилів та
бібліотекар щиро вдячні всім учасникам заходу.

Бажаємо всім дальших творчих успіхів та Божого благословення.
Наталія ЦЮРКАЛО.

Дорогу, чуйну і турботливу дру-
жину, маму і бабусю – Любоми-
ру Михайлівну  Кітраль із с.
Присліп – із 55-річчям від дня
народження, яке святкуватиме
25 жовтня, щиросердечно віта-
ють завжди люблячі її чоловік
Микола, сини
Михайло і Бог-
дан; дочки Ок-
сана і Марія,
невістки Ірина
і Тетяна, зяті
Степан і Андрій;
онуки Марія,
Віталій, Діана, На-
зар, Артем і Арсен та
бажають їй міцного здоров’я, ро-
динного тепла, миру, злагоди,
добра, Божої ласки на многії і
благії літа.

Дозвольте Вас сердечно
привітати

І побажати від душі
Багато щастя і добра бага-

то,
Хай буде світлим кожен

день в житті.
Хай Мати Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.

Люблячі – дружина Люба,
сини Михайло і Богдан, дочки Ок-
сана і Ма-
рія, не-
в і с т к и
Ірина і
Т е т я н а ,
зяті Сте-
пан і
А н д р і й ,
онуки Ма-
рія, Віталій,
Діана, Назар,
Артем і Арсен
сердечно вітають з ювілеєм –
60-річчям – який святкуватиме
22 жовтня, дорогого чоловіка,
турботливого батька і дідуся, жи-
теля с. Присліп – Миколу Федо-
ровича Кітраля – і бажають до-
рогому ювіляру міцного здоро-
в’я, багатої життєвої енергії, удачі,
достатку, миру, Божого благо-
словення на многії літа.

Хай Бог Вам пошле літа
щасливі

І рівну стрічку сонячних
доріг.

Нехай удача на життєвій
ниві,

Неначе килим, стелиться
до ніг.

Нехай над Вами небо завжди
буде чистим,

На серці радісно і повно на
столі.

Отож вітаємо зі святом
урочистим

І Богу дякуєм, що Ви є на
землі!

Для роботи в мага-
зині «Оптика» потрібен
продавець-консуль-
тант.

Вимоги: освіта се-
редня медична, або
вища (менеджмент,
біологія, психологія,
економіка).

Довідки за телефо-
ном: (067)3130996.

«Складем хоч пізнії
вінці…»

Линь, пісне повстанська, під небесами,
До вкраїнських линь сердець.
Герої-повстанці, ми з вами,
Бо кожен із нас – це теж борець.
13 жовтня, напередодні Дня українського козац-

тва, 75-ої річниці з дня створення УПА та Дня захис-
ника України, у Нижньояблунському НВК відбулася
загальношкільна лінійка під назвою «Складем хоч
пізнії вінці…», та огляд патріотичних пісень.

Проводячи загальношкільну лінійку, учні 8-А і 6-Б
класів прагнули ознайомити присутніх з витоками
історії нашої країни. Учні звернулися до героїчного
минулого, щоб зрозуміти сучасне; розповідали про
Запорізьку Січ, козацтво, легендарне минуле украї-
нського народу з метою формування цілісного став-
лення до суспільства і держави. За допомогою му-
зичної постановки, завдяки вчителю музики Мирона Струналя, у залі прозвучало багато сучасних і давніх українських пісень, зокрема:
«Хай цвіте червона калина», «Козацький марш», «Ой, там на горі, на Маківці», «Їхав козак за Дунай», «Чи то буря, чи то грім», «Гей,
степами», «… Із гір Карпат», про козаків, січових стрільців.

На свято завітав запрошений учасник АТО – Мар’ян Михайлишин. Він виступив зі словами подяки до учнів та побажав любити свою
Україну, намагатись стати справжнім патріотом і громадянином своєї країни.

Свято завершилося патріотичною піснею «Ой, у лузі червона калина», яку виконали всі учасники заходу.
Ірина КРУПЧАК,

педагог-організатор Нижньояблунського НВК.
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Як отримати безкоштовні ліки?
1. Зверніться до лікаря та отримайте правильно випи-

саний рецепт.
2. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
3. Отримайте ліки безкоштовно або з частковою доп-

латою за рецептом.
Вартість ліків повністю, або частково, оплачує держа-

ва.
Чому саме ці категорії захворювань?
Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації)

поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет
ІІ типу та бронхіальну астму.

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки
саме вони найбільше впливають на показники смерт-
ності населення або суттєво знижують якість життя пац-
ієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65%
від загальної смертності населення в Україні. Відповідно
до статистичних даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страж-
дає один мільйон осіб. Це у 6 разів більше, ніж на діабет
І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму
зареєстровано 210 тис, за статистикою 2015-го. Здебіль-
шого, це діти та молодь.

Які МНН (міжнародна непатентована назва (діюча ре-
човина)) входять до програми реімбурсації?

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ: Аміодарон
(Amiodarone); Амлодипін (Amlodipine); Атенолол
(Atenolol); Верапаміл (Verapamil); Гідрохлортіазид
(Hydrochlorothiazide); Спіронолактон (Spironolactone); Фу-
росемід (Furosemide); Дигоксин (Digoxin); Еналаприл

(Enalapril); Ізосорбідудинітрат (Isosorbidedinitrate); Кар-
веділол (Carvedilol); Клопідогрель (Clopidogrel); Метоп-
ролол (Metoprolol); Нітрогліцерин (Glyceryltrinitrate); Сим-
вастатин (Simvastatin); Бісопролол (Bisoprolol).

БРОНХІАЛЬНА АСТМА: Беклометазон (Beclometasone);
Будесонід (Budesonide); Сальбутамол (Salbutamol).

ДІАБЕТ ІІ ТИПУ: Метформін (Metformin); Гліклазид
(Gliclazide).

Що робити, якщо в аптеці закінчились безкоштовні
ліки, або ті, що відшкодовуються?

1. Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в апте-
ку.

2. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку.
3. Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплати-

ти різницю.
Які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які

потрібно доплачувати?
Реєстр оптово-відпускних цін визначає максимальну

ціну препарату, який може взяти участь в урядовій про-
грамі «Доступні ліки». Держава компенсує вартість най-
дешевшого лікарського засобу, який подав заявку на
участь в програмі «Доступні ліки». Тобто, такий препарат
пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно.

Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує гра-
ничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши
різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною
обраного препарату.

Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в 5 сусідніх
країнах, не підпадають під програму відшкодування.

Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без ре-
цепта?

– Це було  давно, коли вона,
зовсім незнайома мені людина,
підійшла  і  попросила: « Я чула,
що дають  слухові апарати, чи не
можете Ви мені дати  такий слу-
ховий апарат?», –  пригадує Ми-
кола Петрович свою першу зустріч
з п. Ольгою. –  Ну,  мені стало тро-
хи незручно, бо ми взагалі ніко-
ли нікому не давали слухові апа-
рати. Мається на увазі, районна
лікарня чи районна поліклініка.
Але ця жіночка   кілька разів ста-
ла повторювати  своє прохання, і
незважаючи на те, що я казав,
що не маю такої можливості,
вона  собі говорила і говорила
своє, бо не чула, що я їй відпові-
даю.  Мені стало жаль цієї жінки і
я вирішив, як  би там не було,
спробувати такий апарат десь
для неї роздобути, хоча й сам ще
твердо не вірив у це.  А зробити
це було нелегко , бо слухові  апа-
рати коштують  дорого – від  3-5
тисяч гривень і вище.  Тоді звер-
нувся  за допомогою до своєї
церкви, до обласного пресвітера,
до братів своїх, і  вони  на початку
також здвигали плечима, бо зав-
дання було не із  простих.   Але,
знаєте, Господь каже, що якщо
просите з вірою, без всякого сум-
ніву, то й буде Вам дано.  Так Бог
дав,  що  ця інформація дійшла
до людей, котрі могли це зроби-
ти.  І ось вони нам прислали два
апарати, щоб їх безкоштовно вру-
чити потребуючим.  Тому я без-
межно  вдячний  цим людям, що
допомогли вирішити бодай част-

Уряд не буде обмежувати вільний ринок ліків. Якщо
пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи
рецепта від свого лікаря, – він може це зробити у будь-
якій аптеці. Проте у такому випадку аптека не матиме
підстав для того, щоб відпустити даний лікарський засіб
безкоштовно або зі знижкою.

Як регулюватимуть ціни на лікарські засоби в Україні?
Ціна на лікарські засоби, які відшкодовує держава, має

бути обґрунтованою. Дуже часто ціни на одні й ті самі ліки
в Україні є значно вищими, ніж у сусідніх країнах. Хоча
рівень зарплат українців є нижчим. У більшості розвине-
них країн існує практика державної регуляції цін на
лікарські засоби. Це дозволяє уникнути необґрунтова-
ного завищення цін на ліки.

Задля забезпечення доступності ліків в Україні, МОЗ
встановить граничну оптово-відпускну ціну лікарських
засобів по 21 міжнародній непатентованій назві (МНН
або діюча речовина), які ввійдуть до програми реімбур-
сації.

Граничну оптово-відпускну ціну розрахують, базуючись
на медіанній ціні на лікарський засіб у 5 сусідніх країнах
– Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії.

Це країни ЄС, де вже давно сформована система ре-
гулювання цін на лікарські засоби та механізм відшкоду-
вання вартості ліків. Оскільки виробникам вигідно реал-
ізувати ліки за такою ціною в сусідніх країнах, отже, так
само має бути і в Україні.

Для лікарських засобів, які підлягають відшкодуван-
ню, МОЗ встановить максимальну роздрібну торговель-
ну надбавку на продаж ліків на рівні 15%.

Які вимоги до аптеки-учасника програми?
У кожному аптечному закладі, що бере участь в уря-

довій програмі «Доступні ліки», обов’язково має бути
наявний найдешевший генерик (найдешевший препарат)
та перелік цін відшкодування. Аптека надає місцевим
владам фінансовий звіт та документальне підтверджен-
ня продажу лікарських засобів, котрі підлягають відшко-
дуванню, та отримує повернення коштів з місцевих бюд-
жетів протягом 5 робочих днів після подачі звітності.

З усіх питань звертайтесь на урядову «гарячу лінію»
15-45.

ково, але  потрібну справу. Ось
так вийшло. Всі  чимось хвалять-
ся, а ми хвалимося Господом.
Нам Господь допоміг, чому би  й
не похвалитися? До речі,  в на-
шому районі є десять осіб, яким

потрібно слуховий апарат. Якщо
дасть Бог, може й ще комусь до-
поможемо.

Порядність і милосердя Мико-
ли Петровича підтверджує  й 80-
річний житель м. Турка Михайло
Денькович:

–  Я можу сказати лише добрі
слова  про  лікаря  Миколу Яцку-
ляка.   Дуже  часто мені доводить-
ся бувати в поліклініці (бо такий
вже  й вік, та й хвороба  не балує
(інвалід  ІІ групи по зору), то спос-
терігав, як Микола Петрович дуже

благородно, з повагою  відно-
ситься до людей, вміє вислухати
кожного. 8 жовтня в Турці,  в  ак-
товому залі дитячої музичної
школи,  відзначали  День подяки
Богу за  урожай.  Організовував
захід Микола Петрович зі своїми
друзями. Запросили туди мене,
та й не тільки мене – на святі  були
присутні й прихожани різних цер-
ковних конфесій, молодь, пенсі-
онери.   Я, наприклад, належу до
громади УПЦ КП,  але прийняв
запрошення.  На святі  мене вра-
зила змістовна доповідь Миколи
Петровича: ні одного слова
відступлення від Біблії. Дуже доб-

ре був організо-
ваний концерт.
То похвально,
що  в нашому
місті  проведе-
но таке свято.
Бо День подяки
врожаю справ-
ляють в Аме-
риці й Канаді,  в
Англії,   Франції
і Польщі та
інших країнах
світу на рівні
д е р ж а в н о г о
свята. У нас, в
демократичній
Україні, не знаю
з яких причин,
про таке свято

забули.  Навіть при радянській
владі був день працівника
сільського господарства.

І ще одне хочу сказати. Знаючи
про те, що в мене притупився
слух,   Микола Петрович зателе-
фонував мені, і як пресвітер єван-
гелистської церкви,  запросив
прийти в поліклініку перевірити
слух і безкоштовно  вручив  від
своєї церкви  мені слуховий апа-
рат.  Від  себе особисто  вислов-
люю  цій благородній людині
щиру подяку. Якби таке ставлен-

ня було у всіх лікарів до кожного
із своїх пацієнтів, як у Миколи
Петровича, не  було б ніколи на-
рікань  від хворих.

А я, користуючись нагодою,
попросила Миколу Петровича  як
спеціаліста –медика відповісти
на декілька  запитань, які  хви-
люють людей:

– Отож, Миколо Петровичу,
що таке слуховий апарат і в
яких випадках він потрібен?

– Слуховий апарат забезпечує
нормалізацію слухового сприй-
няття при стійких втратах слуху,
коли інші методи лікування ви-
являються неефективними. Най-
частіше їх призначають при сен-
соневрильній приглухуватості,
так званому невриті слухового
нерва, та в тих випадках, коли
хірургічне лікування захворювань
зовнішнього і середнього вуха
протипоказане або не дало ре-
зультатів.

– В яких випадках признача-
ють слуховий апарат?

–  Це залежить від декількох
причин. Перш за все, якщо це
дитина, то найменше затягуван-
ня її слухопротезування може
призвести до тяжких наслідків. У
багатьох   розвинутих країнах
світу існує практика обов’язково-
го скрінінгового тестування слуху
новонароджених.  Діти до 2-
місячного віку проходять таке
обстеження. Якщо у дітей з роз-
винутою мовою раптом порушив-
ся слух і  ніяке лікування не до-
помогло – необхідно  також при-
значати слухові апарати, але  че-
рез 2-6 місяців після настання
приглухуватості.

 – Яка є статистика пору-
шень слуху?

– За даними світової статисти-
ки у розвинутих країнах кожен
десятий житель користується
одним або двома слуховими
апаратами, а  в Україні – це один
на двісті тих, кому він потрібен.

– Чому така велика різниця?
– На жаль, в наших людей

часто виявляється негативне
ставлення до  слухових апаратів.
Люди вважають, що носіння слу-
хового апарата вказує на на-
явність у них фізичного дефекту,
не усвідомлюючи, що збільшен-
ня гучності телевізора також не-

гативно впливає на слух, або
навіть перепитування більш
помітні, ніж слуховий апарат.

  По-друге, запізно звертають-
ся за допомогою. Розуміння не-
обхідності користування слухо-
вим апаратом з’являється навіть
не через 1-2 роки після знижен-
ня слуху, а через десятиріччя,
коли найсучасніші і найдоско-
наліші слухові апарати виявля-
ються неефективними через те,
що мозок втрачає «плас-
тичність». Практично, це тоді,
коли людина чує мову, але не
розуміє її.

–  Побутує думка, що корис-
тування слуховим апаратом
може спричинити зниження
слуху.

– Такий погляд на слухопроте-
зування існував 25-30 років тому
і перш за все вказує на низьку
кваліфікацію спеціалістів. Слухо-
вий апарат може сприяти зни-
женню слуху лише в тому випад-
ку, коли він був неправильно
підібраний. Така ситуація вини-
кає і в тих випадках, коли людина
з порушенням слуху одягає слу-
ховий апарат, куплений у випад-
кових людей. Особливо це сто-
сується аналогових препаратів з
лінійним підсиленням звуку. Не
треба забувати й те, що слуховий
апарат – це пристрій індивідуаль-
ного користування, і призначити
його може тільки фахівець після
обстеження слуху (аудіометрії) і
кваліфікованого підбору та на-
лаштовування слухового апара-
ту.

Але  не слід  забувати основ-
ний принцип медицини – краще
попередити захворювання, ніж
його лікувати. Так само своєчас-
не звернення до лікаря з приво-
ду зниження слуху, встановлен-
ня діагнозу захворювання і, при
необхідності, компенсація пору-
шень слуху, в тому числі і за допо-
могою слухового апарата, забез-
печить нормальний розвиток
дитини, отримання нею освіти, а
дорослій людині – можливість
повноцінного життя, збережен-
ня працездатності і забезпечен-
ня кар’єрного росту. У цьому ви-
падку отримані результати варті
затрат.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÎÄÀÐÓÂÀËÈ
ÑËÓÕÎÂ² ÀÏÀÐÀÒÈ
– Надворі – бабине літо. І, бачите,  Бог так дав, що й Вам

воно душу зігріє і Ви почнете чути, що люди говорять, – звер-
нувся заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ,  лікар-
отоларинголог  Микола Яцкуляк до 90-річної жительки нашо-
го міста  Ольги Тисовської, вручаючи їй слуховий апарат швей-
царського виробництва («Фонак»). До речі, ще в 60-річному віці
Ольга Леонівна втратила слух. Тому спілкуватися з кимсь їй
було дуже й дуже важко. Микола Петрович вставив їй апарат,
налаштував його, і коли жінка зрозуміла, що вона  справді чує,
її  радості і вдячності  не було меж.

Конкретно про урядову
програму «Доступні ліки»
Мета програми «Доступні ліки» – забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими

засобами, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної
смертності. На програму на 2017 р. Уряд виділив 500 млн. грн.
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Сердечно вітаємо із 5-річчям Ангелінку Кохан із Верхнього Ви-
соцького.

Бажаємо дорогій і люблячій похресниці міцного здоров’ячка,
веселого настрою, гарних друзів, щасливої долі,
Божої опіки і благословення на довгі-довгі роки
життя.

У дім сьогодні завітало свято!
Нехай Тобі ще років не багато –
Поки що – п’ять. Проте вони
Усій родині прикрашають дні.
Хай, Ангелінко, доля Твоя буде світла,
Добром і щастям щедро квітне.
Нехай Твоє дитяче серденько вбирає
Тепло родинне аж до краю.
З любов’ю – хресні батьки Андрій та Наталія, Іван та Марія.

Чудової осінньої пори 22 жовтня святкує свій ювілей – 65-річчя,
жителька с. Вовче – Дарія Антонівна Павлюк.

Дорогу і найріднішу людину в світі вітають дочка Галина, зять Ва-
силь, син Володимир, невістка Марта, онуки Назар, Андрій, Вікто-
рія та свати.

Ми любим Вас за відданість і щирість,
За теплі та розрадливі слова.
Хай Господь пошле Вам з неба милість
Пречиста Діва хай в житті допомага.
Від Бога ласки Вам бажаєм,
Здоров’я Вам – на всі літа.
Хай сонце Вам яскраво сяє
І в серці квітне доброта.
Тож сійте зерна мудрі й вічні,
І довго ще провадьте нас,
Щоб ми на Вашому сторіччі
Отак вітали щиро Вас.

Дорогу донечку, любу внучку, найкращу у світі сестричку, маленьку
племінницю, жительку с. В.Висоцьке – Ангеліну Миколаївну Кохан з
першим ювілеєм – 5-річчям від дня народження – від щирого сер-
ця і з великою любов’ю вітають батьки Микола і Тетяна, братик
Миколка, бабуся Марія, дідусь Микола; вуйки – Іван,  Степан і Воло-
димир, цьоці –  Наталя, Надія і Марія, двоюрідні сестрички – Мари-
на, Аліна, Вікторія, Ілона та Адріаночка; двоюрідні брати Мар’ян та
Владислав.

Бажаємо Тобі, сонечко, здоров’ячка міцненького, безмежного
людського щастя, радості в житті, успіхів в усьому, куди повернешся,
навчання легенького, сонечка ясненького, в місцях казкових побу-
вати, усе, що прагнеш здобувати, удачу, донечко, спіймати.

Виростай, серденько, розумна, добра і красива.
Будь в житті, Ангелінко, Ти завжди щаслива.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
А Господь сили і здоров’я посилає.
До Тебе 5 рочків в гості завітали,
Оченята Твої радісними стали.
Бігаєш навколо, звеселяєш всіх,
Всі щасливі чути Твій веселий сміх.
Неповторних 5 років виповнилось Тобі
Як великих 5 кроків у прекрасному житті.
Щастя, радість хай дарує сонечко із неба,
Перший успіх хай крокує поруч біля Тебе.

Педагогічний колектив Комарницького НВК щиро вітає педагога-
організатора – Аллу Антонівну Комарницьку – з ювілейним днем
народження і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, радості,
тепла і любові від рідних і близьких. Будьте завжди щасливі і хай
береже Вас Бог.

Хай квітнуть Ваші дні яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.
Життя дарує щедро многа літ –
У мирі, спокої, у радості, надії.

21 жовтня святкує свій день народження житель с. В.Висоцьке –
Іван Іванович Лях.

Дорогого похресника з цим життєвим святом
щиросердечно вітає хресний батько Іван зі
своєю сім’єю і бажає імениннику міцного здо-
ров’я – з роси і води, здійснення усіх мрій і ба-
жань, удачі, добробуту, Божого благословення.

Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіхів й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

– Ця інформація потрібна для
того,  щоби  районний  відділ ос-
віти узагальнив її  і у вигляді звіту
передав в обласний департа-
мент освіти. Для того, аби  поба-
чити, чи є діти, що після  закін-

ÇÍÎ-2018: î÷³êóâàííÿ òà íåñïîä³âàíêè
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питан-

ня проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобу-
тих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
16.08.2017 за  №1014/ 30882, зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року буде проведено з 22
травня до 14 липня 2018 року. Ось його особливості.

Зменшився перелік навчальних предметів для вибору
до 11: українська мова і література, математика, історія
України, англійська мова, німецька мова, французька
мова, іспанська мова, фізика, хімія, біологія та географія.

Цьогоріч не буде проводитись ЗНО з російської мови.
Абітурієнти матимуть можливість скласти тести не більш

як із чотирьох предметів із 11 запропонованих.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з

трьох предметів: українська мова і література (українська
мова), математика або історія України (період XX- поч.
XXI століття), а також ще один предмет за вибором випус-
кника загальноосвітнього навчального закладу зарахову-

ватимуться як результати державної підсумкової атестації (ДПА) за освітній рівень повної загальної
середньої освіти.

Для студентів ВНЗ І-ІІ р.а., а також студентів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів, які
у 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту обов’язковим є проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання з української мови та літератури – для зарахування результатів як ДПА з українсь-
кої мови.

Абітурієнти, які виявлять бажання проходити ЗНО з іноземної мови, вперше матимуть можливість
виконати новаційну частину тесту «Розуміння мови на слух», яка передбачає прослуховування звукових
фрагментів і виконання завдань до них.

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує майбутніх абітурієнтів відвідати
сайт www.lvtest.org.ua та пройти он-лайн тестування з метою належної підготовки до ЗНО 2018.

Додаткова інформація: www. testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;
www.lvtest.org. – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Наталія ДУДА,
завідувач методичного кабінету, відповідальна за ЗНО в районі.

П Р Е Й С К У Р А Н Т
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні

та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА  
ВИД ТВАРИН ПОПЕРЕДНЯ 

20.09.2017року 
Від 

12.10.2017року 
Бички вищ.вгод., понад 400 кг 32,00 32,50 
Бички  вищ.вгод.,   від 345-до 
400кг 

31,00 31,50 

Бички до 345 кг 29,60 30,00 
Молодняк  вищ.вгод., від 345кг 30,60 31,00 
Молодняк вища вгод. до 345кг 29,60 30,00 
Молодняк середньої 
вгодованості 

26,80 27,20 

Молодняк,   н/ сер. вгод. 24,20 24,70 
Молодняк,  худа 17,20 17,60 
Доросла,  вищої  вгод. від 350кг 29,50 30,00 
Доросла, вищої вгод. до 350кг 28,50 29,00 
Доросла,  середньої  вгод. 26,30 26,70 
Доросла,  н/середньої  вгод. 23,80 24,20 
Доросла,   худа 17,35 17,70 
Коні  I  категорії 20,20 20,75 
Коні  II  категорії 18,40 18,90 
Свині  32,00 32,00 
Свиноматки 30,00 30,00 
 Іван СТРУЦЬ,

начальник відділу агропромислового розвитку.

У ЛІСІ
ПОМЕР

ГРИБНИК
Тіло пенсіонера виявили че-

рез добу після зникнення в
урочищі, неподалік села За-
вадівка.

У Турківське відділення
поліції  16 жовтня, близько
11.30 год.,  звернулася 59-річна
мешканка райцентру. Вона
повідомила, що напередодні,
вранці, її 65-річний чоловік
пішов у ліс за грибами і не по-
вернувся.

Тіло пенсіонера, без ознак
насильницької смерті, виявили
у лісовому масиві неподалік
села Завадівка. Воно було ске-
ровано на судово-медичну ек-
спертизу. За фактом відкрито
кримінальне провадження.

Відділ комунікації поліції
Львівської області.

Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї – ВС 066906 від
06.11.2012 р., видане відділом
у справах сім’ї та молоді Туркі-
вської РДА на ім’я Андрія Іва-
новича Павлюха, вважати не-
дійсним.

Випускники 9-го та 11-го класів, як правило,  продовжують
навчання  в ліцеях, університетах, інститутах. Особливо де-
в’ятикласники  повинні далі вчитися і здобувати загальну се-
редню освіту, яка, згідно стандартів  українського  освітньо-
го законодавства,  є обов’язковою для всіх.   Але є одна умова:
особова справа  учня не може бути закрита в даній школі доти,
доки там не буде покладена довідка про те, де  випускник  9-го
чи  11-го   класу пішов навчатися дальше. Отже абітурієнти,
що вступили  до  певних навчальних закладів, беруть там, де
дальше продовжуватимуть навчання, довідку і приносять  її
до школи, яку перед тим закінчили.

чення 9-го класу не приступили
до навчання, а після 11-го – в які
навчальні заклади пішли вчити-
ся або ж не пішли, а  вирішили
працювати чи виїхали на інше
місце проживання, – пояснює
начальник районного відділу ос-

віти Турківської РДА Наталія Го-
шівська. –  Таким чином цією до-
відкою школа закриває особову
справу учня. Цю довідку  слід
подавати обов’язково, тому що
усне підтвердження не прий-
мається. Іноді доводиться звер-
татися через сільську раду, че-
рез органи поліції до батьків,
щоби була пред’явлена така до-
відка.. Це стосується  випускників
9 класу. Ну, а відносно   випуск-
ників 11 класу, то  тут також зас-
тосовуються методи адміністра-
тивного впливу.

Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету

журналістики ЛНУ ім. І.Франка

ÄÎÂ²ÄÊÀ ÏÐÎ ÏÎÄÀËÜØÅ
ÍÀÂ×ÀÍÍß Ó×Íß – ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÀ
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Чуйну, щиру, люблячу і турбо-
тливу дочку, дружину, маму і ба-
бусю – Любу Луківну
Мандзяк з
В.Висоцького
– із днем на-
родження
сердечно
в і т а ю т ь
мама, чо-
ловік Іван,
дочка На-
талія з чо-
ловіком Іва-
ном і онучка
Анастасія; дочка Оксана з чоло-
віком Іваном; дочка Маруся і ба-
жають дорогій їм людині добро-
го здоров’я, радості від життя,
родинного тепла, достатку, Бо-
жого благословення на всі прий-
дешні роки.

Хай щастя і доля всміха-
ються Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться

все Вам,
Хай повниться радістю

хата.
Хай Господь з неба Вас ося-

ває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвя-

тим.

Кохану дружину, люблячу ма-
тусю, чуйну і милу бабусю – Ярос-
лаву Миколаївну Долошецьку –
з с. Верхнє, щиро вітають із пре-
к р а с н и м
ювілеєм –
60-річчям
від дня на-
родження
– чоловік
Петро, доч-
ки Марія та
Галина, зять Ми-
хайло, онуки Мар’-
яна і Юрій та бажа-
ють дорогій їм людині міцного-
міцного здоров’я, щастя, миру,
сонячних і світлих днів у житті,
Божого благословення.

Хай Мати Пречиста обері-
гає,

Ангел Господній на крилах
тримає.

А Бог хай дарує надію й теп-
ло

На многії літа, на щастя й
добро.

Профспілковий комітет Верх-
ненського НВК щиро вітає із 60-
річним ювілеєм  техп-
рацівника шко-
ли – Ярославу
М и ко л аїв ну
Долошецьку
– і бажає
ш а н о в н і й
ю в і л я р ц і
д о б р о г о
здо ров ’я,
родинного тепла,
Божої ласки на довгі і щасливі
роки життя.

Нехай здоров’я тільки до-
дається,

А віднімаються невдачі і
біда.

Хай множиться добро і во-
дограєм ллється

І щастя ділиться на многії і
благії літа.

Дні полювання на ці види тва-
рин – субота і неділя.

На хутрових звірів: зайця-руса-
ка сезон полювання розпоч-
неться з 26 листопада по 31 груд-
ня 2017 р., а на вовка і лисицю
можна буде полювати і в січні,
лютому 2018 р.

Днем полювання на зайця є
неділя. Норма добування зай-
ця-русака одним мисливцем за
день полювання – один заєць.

Полювання на козулю і каба-
на проводиться по ліцензіях,
виданих Львівським обласним
управлінням лісового і мис-
ливського господарства, а на
зайця, лисицю і вовка – згідно
відстрільних карток, виданих ко-
ристувачам мисливських угідь.
Лисицю і вовка можна відстрілю-
вати при наявності документів
на право полювання, на інші
види тварин денна норма
відстрілу лисиці і вовка не ліміто-
вана.

З 1 січня по 28 лютого 2018
року полювання на лисицю і вов-
ка здійснюється за окремими
карточками у присутності штат-
них працівників господарства.

Під час полювання мислив-
цям необхідно дотримуватись
профілактичних заходів щодо
сказу та інших гостроінфекційних
хвороб диких тварин. Особливо
звернути увагу при добуванні ка-
бана. В Закарпатській області,
Республіці Польща та Старосам-
бірському районі виявлено зах-
ворювання свиней АЧС.

Тому з добутих під час полю-
вання козулі і кабана, необхід-
но здавати патологічний матер-
іал для проведення ветеринар-
но-санітарної експертизи. Лише
після висновку ветекспертизи
про відсутність у тварини гострих
інфекційних захворювань м’ясо
цих тварин можна споживати.

На проведення ветсанекспер-
тизи необхідно здавати також
патологічний матеріал лисиці і
вовка. Ці тварини хворіють на
сказ. При контакті з виявлени-
ми хворими дикими тваринами
необхідно дотримуватись пра-
вил особистої гігієни, щоб не ста-
ти перенощиком хвороб і не за-
нести інфекцію до свійських тва-
рин.

Мисливство, як і будь-яка сфе-
ра життя суспільства, регламен-
тується законодавством Украї-
ни. Основними законодавчими

ÐÎÇÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß
ÑÅÇÎÍ ÏÎËÞÂÀÍÍß
У відповідності наказу по Турківському товариству мис-

ливців і рибалок, за №7 від 06.04.2017 р., колективні полювання
в угіддях ТТМіРу  на диких тварин – козулю і кабана – розпоч-
нуться 28 жовтня 2017 р. і триватимуть: на кабана – по 31
січня 2018 р., на козулю – по 31 грудня 2017 р.

актами, які регламентують пра-
вові, економічні та організаційні
засади, діяльність юридичних і
фізичних осіб у галузі мисливсь-
кого господарства і полювання,
є Закон України «Про мисливсь-
ке господарство та полювання»,
Закон України «Про тваринний
світ» та інші законодавчі акти.

Виходячи з Закону України
«Про мисливське господарство
та полювання» (ст. 14), докумен-
тами на право полювання є по-
свідчення мисливця, щорічна
контрольна картка обліку добу-
тої дичини і порушень правил
полювання, дозвіл на добуван-
ня диких мисливських тварин
(ліцензія, відстрільна картка),
дозвіл на право користування
вогнепальною мисливською
зброєю. У разі використання на
полюванні собак мисливських
порід, на них необхідно мати
паспорт з допуском до полюван-
ня.

Зазначені документи мисли-
вець зобов’язаний мати під час
полювання і пред’явити їх на
вимогу осіб, уповноважених на
здійснення контролю в галузі
мисливського господарства і
полювання.

Згідно ст. 20 цього Закону, за-
бороняється полювання без
документів, передбачених ст. 14.
Заборонено полювання на тва-
рин, не зазначених у дозволі на
їх добування або понад встанов-
лену норму, крім відстрілу лисиці
та вовка.

Не можна проводити полю-
вання в заборонених місцях (на
території відтворюючих ділянок,
територіях природно-заповідно-
го фонду (як виняток  – по окре-
мо виданих спеціальних дозво-
лах) у межах ближче 200 м до
населених пунктів, місцях, де
можливе перебування людей, в
угіддях, не зазначених у дозволі,
у заборонений час – у не дозво-
лені для полювання строки на
відповідні види тварин, у темний
період доби (пізніше години
після заходу сонця  і години до
його сходу).

Заборонено полювання з за-
стосуванням заборонених зна-
рядь та забороненими способа-
ми: полювання із звуковідтворю-
вальними приладами та при-
строями електричного облад-
нання для добування тварин,
штучних світлових джерел для

освітлення диких тварин, тепло-
візорів; на хутрових звірів (крім
вовка і лисиці) –з нарізною вог-
непальною зброєю, калібром
більш як 5,6 мм, чи полювання
автоматичною, напівавтоматич-
ною зброєю, з магазином більш
як на два патрони; полювання з
мисливськими собаками без
наявності на них паспорта,
транспортування або перене-
сення добутих тварин чи їх час-
тин без відмітки у щорічній конт-
рольній картці, а також у дозволі
на їх добування; полювання на
заборонених для полювання
тварин.

Окремі мисливці вважають,
що маючи відстрільну картку на
добування хутрового звіра, мо-
жуть полювати, де захочуть і на
що хочуть.

Роз’яснюю, що відстрільні кар-
тки видаються тільки на відстріл
зайця, лисиці і вовка; в картці
вказано територію, де можна
полювати. У виданих ліцензіях
також вказують, де можна полю-
вати – лісництво, квартал.

Крім цього, полювання по кар-
точках  проводиться в польових
угіддях. Полювання в угіддях, не
зазначених у дозволі, забороне-
но (Закон України «Про мис-
ливське господарство і полю-
вання», ст. 20 п.2 (абзац 4).

Будь-яке порушення наведе-
них вище вимог Закону кваліфі-
кується як незаконне полюван-
ня. Особи, що порушили ці ви-
моги Закону, притягуються до
відповідальності згідно чинного
законодавства України.

Мисливцям під час полюван-
ня необхідно суворо дотримува-
тись безпеки поводження зі
зброєю. Єгерській службі, голо-
вам первинних мисливських ко-
лективів перед початком полю-
вання потрібно провести реєст-
рацію мисливців та провести
інструкцію з правил поводжен-
ня зі зброєю при здійсненні по-
лювання. Допускати до полю-
вання лише тих мисливців, які
мають документи, передбачені
ст. 14 Закону України «Про мис-
ливське господарство та полю-
вання».

Мисливцям необхідно дотри-
муватись лімітів добування ди-
ких тварин, бо за один сезон
можна винищити все, а в на-
ступні періоди полювати не буде
на що.

Окремо хочу зупинитись на
відповідальності за незаконно
добутих диких тварин. Міністер-
ством аграрної політики та про-
довольства, спільно з Міністер-
ством екології та природних ре-

сурсів України, видано спільний
наказ «Про затвердження такс
для обчислення розміру відшко-
дування збитків, завданих унас-
лідок порушення законодавства
в галузі мисливського господар-
ства та полювання».

Так за незаконно добуту дику
тварину розмір стягнення стано-
вить: олень європейський (60
тис. грн.), кабан (40 тис. грн.),
козуля (32 тис. грн.), бобер (10
тис. грн.), борсук (10 тис. грн.),
заєць (8 тис грн.), куниця лісова
і кам’яна (6 тис. грн.), вовк (2 тис
грн.), ондатра (1500 грн.), білка
(1000 грн.), лисиця (1000 грн.).

За знищення чи пошкоджен-
ня гнізда, нори, іншого житла
тварин, а також бобрової зага-
ти, за таксою – на відповідний
вид тварин, збільшеною у п’ять
разів.

Знищення чи пошкодження
солонців, годівниць, посівів кор-
мових культур, вказівних знаків
– за фактичною вартістю –
збільшеною у п’ять разів.

Як видно з наведених даних,
суми відшкодувань є досить ви-
сокими. Тому людям, ідучи на
незаконне добування чи інші
порушення, необхідно задума-
тись, чи варто це робити.

Для прикладу: за незаконно
добуту козулю доведеться спла-
тити 32 тисячі гривень (вихід м’я-
са з козулі, в залежності від віку
і статі, становить 10-18 кг), крім
цього, наступає кримінальна
відповідальність.

А за 32 тисячі гривень можна
на базарі чи в магазині купити
приблизно 300 кг свинини.

Хочу звернутись до жителів сіл
Боберка та Хащів, які дуже по-
любляють смакувати бобряти-
ною, розгачують боброві загати
та знищують цих тварин. Недав-
но один житель с. Хащів поруй-
нував житла бобрів в урочищі
Кривка та річці Лехнівка. В селі
розносив м’ясо бобрів у рюкза-
ку по своїх знайомих. Прикро, що
від злочинних дій його не зупи-
нили родичі, а вилами душили
бобрів, разом з ним.

Кожен громадянин України, а
тим більше мисливець, зобов’-
язаний чітко виконувати вимоги
природоохоронного законодав-
ства, але і неписані етичні нор-
ми, чимало з яких мають вікову
історію.

Оскільки мисливець перебу-
ває з природою сам на сам, без
свідків, необхідно навчитись
стримувати себе від недозволе-
них вчинків, щоб не нашкодити
природі, бо не випадково церк-
ва ввела гріх за заподіяння шко-
ди природі.

Шановні колеги-мисливці! По-
люйте на здоров’я, не на шкоду
природі.

Як кажуть у наших рядах –  «Ні
пуху, ні пера Вам».

Богдан МИХАЙЛИК.

Ó ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ Ë²ÑÃÎÑÏ²
ÇÀÃÎÒÎÂÈËÈ  ÏÎÍÀÄ ÒÐÈ

ÒÎÍÍÈ ØÈØÎÊ ßËÈÖ² Á²ËÎ¯
Державне підприємство «Турківський лісгосп» розпочало

кампанію із заготівлі лісового насіння для вирощування по-
садкового матеріалу головних лісоутворюючих порід.

Станом на 05.10.2017р. підрозділами лісгоспу було заготовлено
3,200 т шишок ялиці білої з генетичного резервату, який займає 109
га в Розлуцькому лісництві, та відправлено на переробку в ДП
«Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр».

Підприємство також проводить заготівлю шишок ялини європейсь-
кої, насіння каштана, клена-явора, бука лісового.

Нагадаємо, що у Львівській області функціонує єдиний на Україні
високотехнологічний завод з переробки лісонасіннєвої сировини
та довготривалого зберігання лісового насіння.

Потужності спеціалізованого заводу Львівського лісового селек-

ційно-насіннєвого
центру дають
змогу проводити
своєчасну пере-
робку лісонасінн-
євої сировини
(шишок) хвойних
порід в об’ємах,
що забезпечують
потребу всіх лісо-
г о с по д а р с ь ки х
підприємств об-
ласті, а також ча-
стково сусідніх об-
ластей.

Усе насіння, що
заготовлене лісо-
господарськими підприємствами, проходить спеціальну апроба-
цію, з метою недопущення використання в     лісовому господарстві
низькоякісного чи пошкодженого насіння.

За інформацією ДП «Турківський лісгосп».
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ПОНЕДIЛОК, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00 М/с «Чорний
пiрат»
09.00, 09.25, 13.00, 15.00,
18.05, 21.00, 01.55 Новини
09.05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 Перша шпальта
15.15, 00.05 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.20, 02.20 Вiкно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 01.25 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.30 The Best FIFA Football
Awards 2017 (Трансляцiя)
22.55 Роздягалка
23.30 Д/с «Орегонський
путiвник»

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 «
13.55 Т/с «Свати - 4»
14.55 Т/с «Свати - 5»
15.55 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.00 «Грошi»
23.15, 00.10 «Танцi з зiрками»
01.50 Х/ф «Великий дружнiй
велетень»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським 2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25 Х/ф «Шукайте
жiнку»
14.15 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.05 «Подробицi»
20.40 Т/с «Спокуса2»
00.20 Т/с «Друге життя»

ВIВТОРОК, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00 М/с «Чорний
пiрат»
07.30 Вiд першої особи
09.00, 09.25, 13.00, 15.00,
18.05, 21.00, 01.55 Новини
09.05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
09.30 The Best FIFA Football
Awards 2017
11.10 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк
16.45 Поколiння Z
17.15 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «Вагасi - японськi

смаколики»
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Супервiдчуття»
23.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
00.05 Д/с «Новий Орлеан»

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, 10.55 «Чотири весiлля»
12.20 «Мiняю жiнку «
13.55 Т/с «Свати - 5»
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.00 «Життя без обману
2017»
23.20, 00.10 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
01.55 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.45 Мультфiльм
06.20, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським 2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Споку-
са2»
13.00, 13.55 «Життя на гранi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.00 «Подробицi»
00.20 Т/с «Друге життя»

СЕРЕДА, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00 М/с «Чорний
пiрат»
09.00, 09.25, 13.00, 15.00,
18.05, 21.00, 01.55 Новини
09.05, 23.55 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 Нашi грошi
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
16.45 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00, 23.30 Культурна афiша
здорової людини
19.25 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
20.25 Слiдство. Iнфо
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Свiтло
23.25 Мегалот
00.05 Д/с «Новий Орлеан»

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, 10.55 «Чотири весiлля»
12.20 «Мiняю жiнку «
13.55 Т/с «Свати - 5»
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.00, 23.30, 00.10 «Мiняю
жiнку - 12»
01.10 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.40 Мультфiльм
06.20, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським 2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Споку-
са2»
13.00, 13.55 «Життя на гранi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.05 «Подробицi»
00.20 Т/с «Друге життя»

ЧЕТВЕР, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00 М/с «Чорний
пiрат»
07.30 Вiд першої особи
09.00, 09.25, 13.00, 15.00,
18.05, 21.00, 01.55 Новини
09.05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 Слiдство. Iнфо
15.15 Надвечiр’я. Долi
16.45 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф
19.25, 23.30 Д/с «Вагасi -
японськi смаколики»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Дикi тварини»
02.50 Д/с «Мистецький пульс
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, 10.55 «Чотири весiлля «
12.20, 13.55 «Мiняю жiнку «
15.05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.00 «Свiт навиворiт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Радник»

ІНТЕР
05.45 Мультфiльм
06.20, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським 2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Споку-
са2»
13.00, 13.55 «Життя на гранi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.05 «Подробицi»
00.20 Т/с «Друге життя»

П’ЯТНИЦЯ, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00 М/с «Чорний
пiрат»
09.00, 09.25, 13.00, 15.00,
18.05, 21.00, 01.55 Новини

09.05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
15.15 Свiтло
16.45 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.25 Д/с «Супервiдчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.50 Як дивитися кiно
23.20 Д/ф «Жива Ватра»
00.10 Д/с «Орегонський
путiвник»

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, 10.55 «Чотири весiлля «
12.20, 13.55 «Мiняю жiнку «
15.15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.15 Прем’єра! «Лiга смiху 3»
22.20 «Iгри приколiв»
23.15 «Вечiрнiй Київ»
01.15 «Лiга смiху»

ІНТЕР
05.45 Мультфiльм
06.20, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським 2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25 Т/с «Спокуса2»
13.00, 13.55 «Життя на гранi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.25, 04.15 «Подробицi
тижня»
23.45 Х/ф «Викрадений поїзд»
03.05 «Чекай мене»

СУБОТА, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.05, 09.40 М/с «Леген-
да про Бiлоснiжку»
06.30 М/с «Чорний пiрат»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
08.10 Свiт он лайн
09.05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
10.30 Поколiння Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домi хазяїн?
13.00 Х/ф «Золото»
15.10 Д/с «Смаки Джиньяна»
15.40 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
01.35 Свiтло

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.50 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45 «Життя без обману
2017»
11.00, 23.10 «Свiтське життя»
12.00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
16.30 «Вечiрнiй квартал»

18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал 2017»
00.10 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20 Док.проект «Визволен-
ня»
07.20 Х/ф «Алегро з вогнем»
09.10, 03.25 Х/ф «Балада про
солдата»
11.00, 04.45 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
12.50 Х/ф «В бiй iдуть тiльки
«старики»
14.30, 20.30 Т/с «Що робить
твоя дружина»
20.00, 02.30 «Подробицi»
22.20 Х/ф «Ларго Вiнч: Поча-
ток»
00.35 Х/ф «Слiпий обрiй»

НЕДIЛЯ, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.05 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30 М/с «Чорний пiрат»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
07.30, 08.05, 08.25, 16.20, 23.20
Смакота
08.10 Свiт он лайн
09.05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
09.30 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
10.50 Х/ф «Золото»
13.00 Д/с «Смаки Джиньяна»
13.30 Фольк-music. Дiти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селi
16.30 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
17.30 Т/с «Бодо»
21.35 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
00.10 Роздягалка

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»
10.50 «Свiт навиворiт - 9»
11.50 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12.50, 13.50, 14.55, 16.00 Т/с
«Свати - 5»
17.05 «Лiга смiху 3»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.20 «Iгри приколiв»
00.20 «Сватики «

ІНТЕР
06.10 Х/ф «В бiй iдуть тiльки
«старики»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
12.15 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
13.15 Т/с «Що робить твоя
дружина»
18.30 «Крутiше всiх»
20.00, 03.05 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Холодне лiто 53-го»
22.30 Док.проект «Анатолiй
Папанов. Вiд комедiї до
трагедiї»
23.35 Х/ф «Справи сердечнi»
01.30 Х/ф «Алегро з вогнем»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продається новозбудований  будинок в м. Стрий із земельною
ділянкою гарного планування і гаражем. Прокладені всі комуні-
кації. Є документи.

Тел.: 0509233054, 0966234395.

Продається 3-кімнатна квар-
тира в м. Турка, вул. Молодіжна
(тихий район), з ремонтом, з
меблями, 72 м2, ІІ поверх, з га-
ражем. Ціна – договірна. Тел.:
0503717870.

У магазин «Продукти» потрібен продавець. Тел.: 0501724290.

Продається будинок в с.
Н.Яблунька, 4 км від Турки. Біля
хати – автодорога. Є опалення,
велика приватизована земель-
на ділянка.

Ціна – договірна.
Деталі за тел.: 0999223944.

Продається будинок в м. Тур-
ка, поблизу школи №1 (площа –
161 м2). Всі комунікації – поряд.
Біля будинку – земельна ділян-
ка.

Ціна – договірна. Досить дос-
тупна.

Тел.: 0507502555.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 20% . РЕМОНТИ будинків, квар-
тир, балконiв пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi стелi, гiпсокартон.
Опалення, тепла підлога, водопровiд, каналiзацiя. БУДIВНИЦТВО -
будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки, банi, ба-
сейни. Ворота, паркани будь-якої  складності.  Доставка матері-
алів (068)1455866, (066)7215631.

ЗНИЖКИ на работу + матерiали. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.
Мансардні дахи. М’яка покрiвля, металева, бітумна, полiмерна,
керамiчна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квар-
тир. Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелi. Доставка
матеріалів (068)1455866, (066)7215631.

Продається склад у смт. Бо-
риня, вул. Миколайчука, 2, за-
гальною площею 366,3 м2, який
належить Боринському спо-
живчому товариству.

Стартова ціна продажу –
86700 грн. без ПДВ. Крок аукці-
ону – 2% стартової ціни.

Реєстраційний внесок –170
грн.

Гарантійний внесок  – 2601
грн.

Аукціон відбудеться
07.11.2017 р., об 11.00 год., за
адресою: м. Турка, площа Ринок,
17.

Реєстрація учасників аукціону
припиняється за три дні до про-
ведення аукціону. Заявки для
участі в аукціоні приймаються до
02.11.2017 р.

Телефони для довідок:
0500881187, 0680569245.

У першому матчі на поле вий-
шли боротися за бронзу коман-
ди сіл Явора та Присліп. Вся гра
проходила у такому собі серед-
ньому темпі. Обидві команди
багато помилялися, а їх атаки
часто захлиналися, ледь розпо-

ÔÊ “ÁÎÐÈÍß” –
×ÅÌÏ²ÎÍ ÐÀÉÎÍÓ
Минулої неділі у Турці пройшли два завершальні поєдинки

чемпіонату нашого району з футболу: гра за третє місце та
фінал.

чавшись.  Тим не менше, голів у
матчі було таки достатньо: Яво-
ра розгромила Присліп з рахун-
ком 4:0.

Ще один розгром був у фіналі.
Тут Бориня просто знищила Вер-
хню Яблуньку – 6:0. Ще на по-

чатку поєдинку такий результат
ніщо не віщувало. Тим паче пер-
ша атака верхньояблунців на
першій же хвилині поєдинку
ледь не обернулася взяттям
воріт. Та далі гра більш-менш ви-
рівнялася. Команди багато фо-
лили (в деяких моментах навіть
дуже грубо), за що й арбітр Олег
Кулаєв, протягом гри, показав 4
жовті картки, а гравця Верхньої
Яблуньки ще й вилучив.

Рахунок у матчі на 40-й хви-
лині відкрив боринчанин Юрій
Антонов, який блискавично
пройшов по флангу, обіграв
кількох суперників і всадив м’яч
у ворота Юрія Шийки. З рахун-
ком 1:0, команди пішли на пе-
рерву. Другий тайм верхньояб-
лунці, у надії відігратись, розпо-
чали знову з небезпечної атаки,
проте вразити ворота надійного
Романа Дутки їм не вдалося. Ну,
а далі – посипалося: на 60-й хви-
лині Олег Бабич подвоїв раху-
нок, на 73-й – Назар Сливар за-
бив третього, за дві хвилини
Андрій Векляк – четвертого,
пройшло 5 хвилин – і Мирон
Шалабавка засвітив на табло
цифру 5, а вже наприкінці матчу
Олег Бабич оформив собі дубль,
а команді Борині – перемогу –
6:0.

На цьому і закінчився цьогор-
ічний чемпіонат Турківського
району. Та шанувальникам фут-
болу сумувати поки що не варто,
адже попереду у нас ще дві
неділі матчів кубка району.
Отож, 22 жовтня на турківсь-
кому міському стадіоні “Кар-
пати”  у півфінальних поєдин-
ках зійдуться Явора та Бори-
ня, а також Верхня Яблунька
та Либохора. Початок
матчів, відповідно, о 13.00 год.
та 15.00 год. Фінал пройде у
неділю, 29 жовтня.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÀÂÒÎÐÀË² «ÂÎÐÎÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»
15 жовтня на Турківщині відбулися змагання ІІІ етапу Національної серії «Кубок Карпат» –

авторалі «Ворота України».
Урочисте відкриття відбулося

біля готелю «Панська ровінь», в
селі Мохнате. Самі гонки пройшли
на капітально відремонтованій
дорозі Бориня-Мохнате.

Незважаючи на малу кількість
автомобілів, гонки були видовищні.
Люди у захваті, особливо від май-
стерності переможця – синього
авто Subaru STI 4WD 2000 см3,  під
номером 4, екіпаж – Олександр
Козлов (Київ) та Олександр Остро-
вський (Дніпро). Вони здобули пе-
ремогу у всіх чотирьох заїздах.

Керівництво Турківської райдер-
жадміністрації дякує керівництву
відділення поліції, районного сек-
тору ДС МНС, райлікарні, екстреній
медичній допомозі та головам сільських рад – за пророблену організаційну роботу та жителям району
– за розуміння до прийнятих заходів безпеки та дотримання безпеки під час ралі.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови РДА.

Магазин «Побутова хімія», 2 поверх, у продажу: все для гель-
лаку (200 відтінків), Clin – 32 грн., запаска – 25 грн., Bref,  Silan, Магія
глини Loreal, под. набори.

Знижка – золота картка 5%.
Магазин «Метелик»: ТМ Teп (постіль), гольфи, лосіни, комбіне-

зони «Мона Ліза», колготи Duna і Conte, шапки, жіноча білизна «Ка-
лина».

Золота картка – 5%. День народження –10%.

Колектив Турківського дошкільного навчального закладу №1 вис-
ловлює щире співчуття помічнику вихователя Іванні Володимирівні
Момоход з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Володимира
Івановича.

Продається однокімнатна
квартира в м. Турка, вул. Молод-
іжна (5 поверх).

Ціна – договірна.
Тел.: 0996316887.

Втрачене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї – ВС №044310,
видане відділом у справах сім’ї та
молоді Турківської РДА на ім’я
Наталії Ярославівни Ігнацевич,
вважати недійсним.

Куплю березові гілки на вагу,
довжина – від 60 до 120 см.

Детальна інформація за теле-
фоном: 0997705344 – Юрій.

Продається будинок по вул.
Горішня в м. Турка.

Є всі комунікації, приватизо-
вана земля (0,50 сотих).

Ціна – договірна.
Тел.: 0990958434.

Загублене посвідчення учас-
ника бойових дій – серія АБ
№089093, видане на ім’я  Івана
Семеновича Куруса, вважати
недійсним.

Загублене посвідчення дитини-
інваліда – ААБ №005269, видане
управлінням соціального захисту
населення Турківської РДА на ім’я
Марії Володимирівни Яворської,
вважати недійсним.

Здійснюю послуги з автопере-
везення людей (до 18 осіб) і ван-
тажів (до 5 тонн).

Тел.: 0987476156. Степан.

Боринське споживче товари-
ство здає в оперативну оренду
приміщення – кафе «Княжий за-
мок», площею 373 м.кв, в смт.Бо-
риня (вул. Івасюка, 2-а), та час-
тину магазину в смт.Бориня (пло-
ща Ринок, 3).

Телефони для довідок: 3-42-
75, 0680569245.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на ме-

талопластикові вікна та металоп-
рофіль, а також:

цеглу звичайну, силікатну, вогнет-
ривку, клінкерну, цемент, вапно,
шифер, плоский шифер, блоки з
мармурової крошки, газоблоки,
плити ДВП, гіпсокартон, металоп-
рокат різний, арматура, кахель,
сітка для огорожі, мінвата, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та
нітрофоску.

Виготовляємо металеві ого-
родження на цвинтар, дашки, на-
віси, ворота. Надаємо послуги а/
м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.

Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт.

Потрібні на роботу вантажники.
Телефони: 067-148-18-31; 099-

632-57-98; 3-13-77.


