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Щиросердечно вітаємо нашу дорогеньку і люблячу дружину, мату-
сю, найкращу у світі бабусю – Галину Василівну Писанчин  - з юві-
леєм.

Бажаємо Вам, рідненька, аби Господь да-
рував Вам добре здоров’я, світлі і радісні, без
хвилювань і журби дні, достаток, мир і щасливі
роки життя.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей.
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Даруємо Вам в цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб Своїм покровом Тебе обняла.
З великою любов’ю – чоловік Олексій, син Альберт з дружиною

Мар’яною, дочка Іванна, син Андрій, онучок Константин.

У прекрасний весняний день, 26 березня, святкує свій ювілей
щира, прекрасна, чуйна людина, жителька смт. Бориня – Ольга
Юрківна Крупчак.

Щиро вітаємо ювілярку і бажаємо їй міцного здоров’я, щастя, ра-
дості і Божого благословення на многії літа.

За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба,
Та вічно не старіюча душа.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.

З повагою Софія Нискогуз та її родина.

Від щирого серця вітаю з ювілейним днем народження, яке
відсвяткувала 21 березня, щиру, добру, чуйну людину – Любов Воло-
димирівну Красівську із с. Комарники – і бажаю їй міцного здоро-
в’я, світлої радості в житті, рясних Божих благословінь.

Всього, що найкращого в світі буває,
Для Вас я щиро бажаю.
Бажаю Вам спокою й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині.
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові та щедрості від внуків й дітей.
Бажаю прожити у силі й здоров’ї,
Ще многії літа щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе!

З повагою – Марія Долинська.

Коханого чоловіка, люблячого і турботливого батька й дідуся –
Василя Васильовича Тяжкуна – із с. Красне щиросердечно вітають
з 50-літтям дружина Ольга, дочки Уляна та Анна, зять Омелян, онуч-
ка Маріанна і бажають ювілярові міцного здоров’я, невичерпної
життєвої енергії, любові від рідних, поваги від близьких та знайомих,
Божої ласки на многії літа.

50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.
Нехай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.

27 березня 2016 року, о третій годині за
київським часом, вводиться літній час –
із переведенням годинникової стрілки на
одну годину вперед.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÜ
ÍÀ Ë²ÒÍ²É ×ÀÑ

УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ ОРЕНДИ
Питання   відкриття в Турці соціальної аптеки віддавна турбує жителів Турки й району.

Гостро воно стояло  й на недавніх зборах громадськості, які пройшли в культурно-мистецько-
му  центрі «Україна».

Ось яке  роз’яснення ми одержали від міської ради, де сказано, кому і коли  були дані в оренду
два приміщення – по вул. Міцкевича і Молодіжна – з метою розміщення в них соціальних аптек.

«Орендар – Лемець Андрій Вікторович. Орендоване приміщення розташоване по вул. Міцкевича, 8.
Загальна площа – 66,2 кв. м. Договір оренди укладено 27.10. 2015р.

Майно передано в оренду з метою розміщення аптеки для обслуговування пільгових категорій насе-
лення, торгівлі наркотичними та психотропними речовинами. Згідно умов договору оренди, орендар
протягом  6 місяців з дати укладення договору зобов’язаний провести необхідні реєстраційні дії  та
отримати дозвільні документи для здійснення вищевказаного виду діяльності. У разі невиконання
умов договору, міська рада має право вимагати розірвання договору.

Орендар – Бенкеч Геннадій Михайлович. Орендоване приміщення розташоване по вул. Молодіж-
на, 46 б. Загальна площа – 120, 1 кв м. Договір оренди укладено 29.10.2015р.

Майно передано в оренду з метою розміщення аптеки для обслуговування пільгових категорій насе-
лення, торгівлі наркотичними та  психотропними речовинами. Згідно умов договору оренди орендар
протягом 8 місяців з дати укладання договору, зобов’язаний виготовити дозвільні документи та здійснити
реєстрацію даного виду діяльності. У разі невиконання умов договору, міська рада має право вимагати
розірвання договору».

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÓÑÅ ÌÀª ÑÂÎÞ Ö²ÍÓ
Пластикову та склотару й макулатуру тепер не

викидатимуть, а продаватимуть
Вчора на колегії райдержадміністрації з цікавою пропозицією для нашого району, зрештою, й для

інших регіонів, виступив приватний підприємець Олег Юськів, який займається збиранням та утил-
ізацією твердих побутових відходів. Він коротко розповів про роботу свого підприємства та надав
вичерпні відповіді на всі запитання присутніх.

Головам сільських рад  запропонував організувати  у своїх населених пунктах  збір твердих побутових
відходів. Вивіз із сіл він здійснюватиме власним транспортом. У цьому контексті слушною є пропозиція
із залучення до збирання відходів учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Можна організувати
своєрідне змагання, хто більше збере, а за зароблені кошти придбати для школи щось необхідне.
Вартість твердих побутових відходів: скло кольорове – 30 коп. за кг, скло біле – 50 коп. за кг, скло
несортоване – 40 коп. за кг; за кілограм макулатури підприємець платитиме від 2 грн. до 2 грн. 20
коп,,   бляшані банки – 2 грн. за кг, пластикові банки та пляшки – 2 грн. за кг. Для координації роботи
підприємець залишив  свій телефон: 0957189212. Олег.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Зразу ж на місце події виїхала
слідчо-оперативна група, яка
встановила, що напередодні, о
2 год. ночі, невідомі особи, шля-
хом виймання віконної шибки,
проникли в житловий будинок
дідуся й , спричинивши йому
тілесні ушкодження,  викрали
його гроші, в сумі 80 тис. грн., які
знаходилися у шафі однієї з
кімнат. Згодом потерпілий по-
відомив про деталі пограбуван-
ня. Вночі дідусь, прокинувшись

ÂÈÊÐÀËÈ ÃÐÎØ², ÙÅ
É ÏÎÁÈËÈ Ä²ÄÓÑß

У понеділок, 21 березня, до чергової частини Турківського
відділення поліції поступило телефонне повідомлення від
сільського голови с. Нижнє Висоцьке про те,  що в будинок
жителя с. Яблунів Миколи Кирея, 1930 р.н.,  проникли злочинці
й, побивши дідуся, викрали в нього гроші.

від стуку, підвівся з ліжка  й по-
бачив біля себе двох чоловіків у
чорному одязі. Вони світили
ліхтариком йому в очі. Раптом
один із них наніс удар в обличчя.
Після  другого удару іншого гра-
біжника Микола Юрійович втра-
тив свідомість. А коли прийшов
до тями, то побачив, що в будин-
ку було все перекидано  й зник-
ли гроші.

По даному факту відкрито кри-
мінальне провадження. Про-

водяться слідчі дії для встанов-
лення злочинців.

Самі ж правоохоронці засте-
рігають літніх людей, особливо
тих, хто проживає одиноко, не
пускати до оселі незнайомих
людей, які досить часто ходять
селами й торгують різними ре-
чами. Не розповідати нічого про
себе. Треба мати на увазі, що це
можуть бути якщо не злочинці,
то їх співучасники. Також радять
жителям Турківщини не споку-
шатися на пропозиції шахраїв,
які телефонують і пропонують
придбати в них за дешевими
цінами якісь речі, наперед пе-
рерахувавши гроші на банківсь-
ку картку. Як правило,  такі «доб-
розичливці» , як тільки  отрима-
ють відповідну суму, зразу ж зни-
кають, а телефон більше не
відповідає.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У м. Турка живе сім’я Хомиків. На одному подвір’ї не можуть дійти згоди мати
– Стефанія Хомик, її син – Василь Хомик, який проживає з дружиною-інвалідом,
та племінник Андрій Дерев’янко з дружиною.

Поки жив старий батько Хомиків, життя цілої сім’ї йшло спокійно, та після його
смерті родина ніяк не може розділити майно. Племінник, який ще зовсім недавно
був невинним немовлям, став справжнім тираном у боротьбі за будинок. Погрозами,
лайками та залякуванням він домігся того, що старенька Стефанія Несторівна пода-
рувала йому усе майно, яке їй залишилось після смерті чоловіка. Мати, боячись
онука, стала ворогом для свого сина, який намагався достукатись до свідомості ма-
тері, застерегти від помилки. Адже Василь Ярославович бачив яким способом
дістається усе племіннику. Для усієї сім’ї це подвір’я стало справжнім пеклом, у якому
немає родинного затишку та спокою, але є сварки та образи. Дружині Дерев’янка, так
само як її чоловіку, невідомо, що таке повага до старших. Вона, підтримуючи чоловіка,
веде разом із ним цю брудну гру, в якій на даний момент немає справжніх пере-
можців. У власності цієї сім’ї є новий будинок, стара хата, велике подвір’я, а також
городи. Василь Хомик, вкладаючи власні кошти та працю, відремонтував дві кімнати
з чотирьох у новому будинку. Як співвласник цього будинку, він розраховував, що посе-
литься з часом у ньому. Та не сталося, як гадалося. «Любий» племінник вигнав свого
дядька з будинку. Зараз він із своєю жінкою-інвалідом, яка не здатна задовольняти
свої потреби самостійно, без сторонньої допомоги, живуть у старій хаті, у якій немає
належних побутових умов. Василь Ярославович готовий вже навіть відмовитись від
нового будинку, за умови, що він стане власником старої хати і буде мати документ,
який це засвідчить. Адже з нового будинку його уже вигнали, незважаючи на зусилля
та кошти, які були прикладені для проведення ремонтів. А в старій хаті немає нічого.
Проводити там ремонти, а потім знову залишатись без нічого, Василь Ярославич

більше не хоче. Та племіннику того, що він вигнав рідного дядька, не достатньо. Він
всіляко принижує його. Якось підкопав ямку біля шопи, яка і так ледь купи трима-
лась, щоб та швидше повалилась, і Василь Ярославович не складав там більше своїх
речей. Є ще безліч підлих вчинків зроблених молодою сім’єю, єдиною метою яких є
зробити життя дядька ще нестерпнішим. Ні заяви у міліцію, прокуратуру чи інші дер-
жавні органи, не можуть зупинити племінника. Ні один з цих органів не побачив у діях
Дерев’янка ніякого проступку. Ця обставина дуже радує Андрія Юрійовича, адже без-
карність вчинків разом із бездіяльністю органів державної влади, по суті, розв’язали
йому руки. Не змирившись із несправедливістю, яка сталась у житті Василя Хомика,
після невдалих спроб вирішити питання мирно, він подав позовну заяву до суду про
поділ спільного майна.

«Я просто хочу бути впевнений у тому, що маю свій куточок, з якого ніхто мене
виганяти більше не буде. Я вже стільки натерпівся, у мене просто опускаються руки
у цій боротьбі. Так хочеться прийти додому і відпочити від усього, а натомість у мене
одні нерви та переживання. В голові не вкладається, що усю цю колотнечу завів мій
племінник, а матір так його боїться, що слова наперекір не скаже, що б він не вчинив.
І хоч суд буде для мене надзвичайно дорогим (адже призначена будівельно-технічна
експертиза, яка коштує тисячі), я з великим нетерпінням чекаю рішення суду, яке
навряд чи примирить нас, та, сподіваюсь, принаймні розставить межі між моєю
власністю та власністю племінника», – говорить Василь Ярославович, «Дім – це не
просто місце, де ми спимо, приймаємо душ чи готуємо сніданок. Це не просто місце,
звідки кожного ранку я прямую до роботи та щовечора з неї повертаюсь. Не просто
кілька стін та кутів, обставлених меблями. Це набагато більше…. Це єдине місце, де
я колись відчував справжній душевний спокій та затишок. Вислів «Мій будинок – моя
фортеця» абсолютно не про мене, адже, на жаль, зараз це моя незахищеність, яка
забирає у мене морально занадто багато сил».

Цікаво, чи знайдеться хоч один орган державної влади, який зможе допомогти
Василю Хомику і наведе трохи ладу на цьому подвір’ї, і нарешті тут запанує спокій,
лад та затишок.

Микола ХАЩІВСЬКИЙ.
PS. Цікаво було б почути думку  з цього приводу й інших учасників конфлікту.

Відповідно до статей 46 і 55
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

І. Скликати IV  сесію Турківсь-
кої районної ради VІІ скликан-
ня в четвер, 31 березня 2016
року, о 10.00 год., в залі засі-
дань районної ради з таким по-
рядком денним:

1. Про затвердження протоко-
лу результатів поіменного голо-
сування депутатів районної ради
з питання порядку денного сесії.

2. Про порядок денний IV  сесії
Турківської районної ради VІІ
скликання.

3. Про причини відсутності де-
путатів на ІІІ, позачерговій сесії
Турківської районної ради  VІІ
скликання.

4. Про результати розгляду
депутатських запитів, поданих
на  ІІ та   ІІІ позачергових  сесіях

Турківської районної ради VІІ
скликання.

5. Інформація начальника Тур-
ківського відділення поліції
Самбірського відділу поліції про
стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадсь-
кого порядку та результати
діяльності на території Турківсь-
кого району.

6. Звіт про виконання район-
ного бюджету Турківського рай-
ону за 2015 рік.

7. Про внесення змін до
рішення ІІ, позачергової сесії №
29  від 25.12.2015 року «Про
районний бюджет Турківського
району на 2016 рік».

8. Про уточнення залишків
районного бюджету, що склали-
ся на 01.01.2016р.

9. Про виконання Програми
соціально-економічного і куль-

турного розвитку Турківського
району за 2015 рік.

10. Про Програму соціально-
економічного і культурного роз-
витку Турківського району на
2016 рік.

11. Інформація голови Туркі-
вської районної державної ад-
міністрації  щодо нового перс-
пективного плану об’єднання
громад району.

12.Звіт голови Турківської рай-
онної державної адміністрації
про використання коштів з ре-
зервного фонду районного бюд-
жету за 2015 рік.

13. Про затвердження Про-
грам розвитку установ і органі-
зацій Турківського району на
2016 рік.

14. Про делегування повнова-
жень Турківській районній дер-
жавній адміністрації.

15. Інформація головного роз-
порядника коштів щодо методи-
ки розподілу медичної субвенції
між медичними закладами рай-
ону.

16. Про збільшення штатної
чисельності медичних праців-
ників Турківської  КЦРЛ.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
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Про скликання IV сесії Турківської районної ради VІI скликання

17. Про розподіл залишку
коштів освітньої субвенції, що
склався на 01 січня 2016 року в
розрізі загальноосвітніх на-
вчальних закладів району.

18. Про встановлення батькі-
вської плати за харчування дітей
в дошкільних підрозділах на-
вчально-виховних комплексів
району.

19. Інформація відділу культу-
ри і туризму Турківської РДА щодо
роботи Турківського районного
Народного дому «Просвіта» та
культурного центру «Україна».

19. Про списання транспорт-
ного засобу відділу освіти Туркі-
вської РДА.

20. Про передачу в оренду
майна районної комунальної
власності – будівель колишньо-
го терапевтичного відділення
Турківської КЦРЛ, які розташо-
вані в с. Закіпці.

21. Про встановлення
розмірів орендної плати при
передачі в оренду майна район-
ної комунальної власності, що
перебуває на балансі відділу
освіти Турківської РДА.

22. Про звернення до Верхов-

ної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів Ук-
раїни, народного депутата Ук-
раїни А. Лопушанського та комі-
тету Верховної ради України з
питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
щодо збереження Турківського
району як окремої адміністра-
тивно-територіальної одиниці.

23. Про звернення до Верхов-
ної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів Украї-
ни та голови Національної
комісії, що здійснює  державне
регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, щодо
значного подорожчання тарифу
на електроенергію.

24. Різне.
ІІ. Запросити на сесію депу-

татів Турківської районної ради,
депутатів Львівської обласної
ради, обраних від виборчих ок-
ругів Турківського району, голів
місцевих рад, керівників уста-
нов, організацій, управлінь та
відділів райдержадміністрації.

Володимир ЛОЗЮК,
голова районної ради.

Серед присутніх: голова Турківської РДА  Олександр
Лабецький та депутат Львівської обласної ради Михай-
ло Ільницький.

Відкрив збори вступним словом голова ГО «Народна
гвардія» Микола Коноваленко. Зразу ж він звернув увагу
на питання, яке сьогодні турбує не лише учасників АТО
чи воїнів-афганців, а й усіх жителів району, які мають
право на пільгове лікування – чи буде в Турківському
районі аптека для обслуговування пільгових категорій
населення.

Затим слово взяв голова районної організації спілки
ветеранів Афганістану Михайло Цуняк. Він розповів, що
з питання відкриття соціальної аптеки в районі їхня
організація оббиває пороги різних інстанцій вже не пер-
ший рік. Звертались за поясненнями й письмово, про-
те отримують лише одні відписки... Це надзвичайно ак-
туальна проблема. Виступаючий наголосив, що звертав-
ся з цього приводу й  до сьогоднішніх представників
міської ради, проте вичерпної відповіді не отримав.

Також Михайло Цуняк зазначив, що їхній організації
не подобається  позиція міських обранців щодо взяття
на баланс розташованих на території міста Турка     па-
м’ятників, і не тільки пам“ятника воїнам Афганістану, а
й усіх, які пропонувала передати Турківська районна
рада.

Наступним на зібранні виступив учасник Революції
Гідності, боєць 29-ої сотні – Іван Журинець, який також

висловив своє обурення з того, що багатьма посадовця-
ми була проігнорована зустріч з людьми, та й інертність
самих жителів теж турбує... Терпіння людей не безмеж-
не... Не хочуть йти до нас – ми підемо до них, – наголо-
сив Іван.

У цілому збори пройшли в жвавій дискусії та обгово-
реннях. Основні  питання, які турбували присутніх: неба-
жання Турківської міської влади чути людей, хоча керів-
ники міста постійно закликають до діалогу; відкриття в
Турківському районі соціальної аптеки для пільгових ка-
тегорій населення; тотальне знищення Карпат – вируб-
ка лісів...

З приводу останнього питання  слово взяв Михайло
Ільницький,   директор ДП «Боринське лісове госпо-
дарство». Він зокрема наголосив, що збереження  на-
ших лісів має бути спільною справою громади. По-іншо-
му це не вирішиться. Для прикладу Михайло Михайло-
вич навів випадок, як лісники спільно з працівниками
поліції приїхали в одне із сіл Турківського району, аби
припинити завантаження незаконно спиляного лісу.
Тоді самі жителі села перекрили дорогу, пробили в ав-
томобілі, на якому приїхали лісники, шини, і ті  нічого не
змогли вдіяти й змушені були  пропустити вантажівки з
краденим лісом. Ми  всі, звичайно,  кричимо, що по-
трібно припинити вирубку лісів, і в той же час потураємо
крадіям.

Щодо зауважень роботи міської ради, які присутні

активісти озвучили під час зборів, Михайло Ільницький
відповів дуже просто: «На мою думку, в міській раді ба-
гато політики. Було б менше політики, то відповідно було
б більше економіки».

І справді, на першій сесії Турківської міської ради, яка
відбулась після виборів, новообрані депутати та голова
домовились працювати спільно, не розмахуючи політич-
ними прапорами. А сьогодні, слухаючи сесії міської ради,
майже на кожній чуємо: «...дякуючи депутатам ПП
«ВОЛЯ». Можливо й дійсно час відійти від політики й
почати працювати.

Підсумовуючи результати зустрічі, присутні активісти
вирішили, що проведення подібних заходів має стати
постійним та попросили голову Турківської РДА на на-
ступне зібрання  забезпечити явку всіх районних керів-
ників, включаючи керівника відділення поліції, проку-
ратури, податкової, головного лікаря, і т.д. Лише в тако-
му форматі діалоги будуть конструктивними, а самі кер-
івники після них , можливо, будуть працювати ефектив-
ніше. Особливо хотілось би бачити громадянам пред-
ставників Турківської міської ради, які не так давно самі
були громадськими активістами та не рідко ставали
ініціаторами подібних зборів. А сьогодні чомусь не вва-
жають за потрібне вийти до людей та дати відповіді на
питання, які їх турбують. Хочеться вірити, що причиною
їх відсутності на зібранні є важливі об’єктивні причини.

Також було вирішено, що всі діючі районні громадські
організації повинні об’єднатись в один «кулак», одне
об’єднання, аби сконсолідувавшись, висловлювати дум-
ку громади Турківського району. Загалом не може бути
так, що громадська організація виступає від імені гро-
мади району, при цьому в списку її активістів лише жи-
телі міста.

Про дату та місце проведення наступних зборів буде
повідомлено пізніше. Закликаємо всіх небайдужих меш-
канців Турківського району долучатись до нашої ініціа-
тиви.

Ініціативна група ГО «Учасники АТО Турківщини», ГО
«Самооборона Турківщини», ГО «Народна гвардія».

ÂËÀÄÀ ÌÀª ×ÓÒÈ
ÃÐÎÌÀÄÓ É ÍÅ ²ÃÍÎÐÓÂÀÒÈ
У неділю, 20 березня, в мистецькому центрі «Україна» м. Турка пройшли збори громадськості, ініційо-

вані громадськими організаціями Турківщини. На жаль, на зібрання прибуло небагато людей – 28 осіб. Хоча
про цей захід було повідомлено заздалегідь.
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Адміністрація і профспілкова органі-
зація Турківської КЦРЛ щиросердечно
вітають з ювілеєм медреєстратора
Турківської райполіклін-
іки – Оксану Іванівну
Стець – і бажають ша-
новній ювілярці неба
безхмарного, настрою
гарного, щастя без ліку
і довгого-довгого мир-
ного віку.

Хай Бог милосердний з високого
неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Прекрасну душею, доброзичливу, чуй-
ну людину, жительку м. Турка – Галину
Василівну Писанчин – сердечно вітає-
мо з ювілеєм.

З нагоди ювілею бажаємо дорогій юв-
ілярці міцного здоров’я – з роси і води,
родинного тепла, невичерпної життєвої
енергії, добра, благо-
получчя, Божого бла-
гословення на довгій
життєвій стежині.

Хай Бог милосерд-
ний з високого неба,

Дарує усе, чого
лише треба,

А Матінка Божа –
Цариця Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – куми Тетяна, Василь,

племінниця Марічка.

Дорогу, люблячу і турботливу сестрич-
ку – Галину Михайлівну Бряник  з Явори
– із 45-річчям від дня народження щи-
росердечно вітають сестра Оксана з
сім’єю, сестра Марія з сім’єю, сестра
Ліда з сім’єю і бажають їй міцного-
міцного здоров’я, великого людського
щастя, родинного тепла, світлої радості
в житті, Божого благосло-
вення на многії і благії
літа!

Всією родиною ми
Тебе вітаємо,

Міцного здоров’я і
щастя бажаємо.

Щоб горе й невдачі
завжди обминали,

А доля лиш радість й добро дару-
вала.

Хай Мати Пречиста Тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло,
На многії літа, на щастя й добро!

Від щирого серця вітаю з ювілеєм до-
рогого, чуйного і турботливого хресного
тата, турківчанина –Миро-
на Івановича Бойка.

Бажаю Вам
міцного здоров’я –
на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої
долі, щастя у житті,
наснаги у відпові-
дальній роботі. Нехай
Ваша енергійність, ду-
шевність та людяність при-
вертають до Вас тих, хто працює і
спілкується з Вами. Хай у Вашій оселі
буде затишок, спокій і радість. Миру, доб-
ра Вам і довголіття.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-
тить

І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
З повагою – похресник Олег. До при-

вітання приєднуються куми – Світлана і
Михайло.

Комарницький Василь Андрійович
Посада – Либохорський сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: дружина – Комарницька Г.І., син

– Комарницький І.В.,  дочка – Прищ В.В., син – Комарниць-
кий А.В.,  дочка – Комарницька Н.В., дочка – Комарницька
В.В., син – Комарницький В.В.

Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
50775,29, членів сім’ї – 55539,29.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нарахо-

вані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільно-правового договору (грн..): декларанта –
50775,29, членів сім’ї – 55539,29.

Земельні ділянки членів сім’ї: загальна площа 0,86 га.
Житлові будинки членів сім’ї: загальна площа 72 кв.м.

Щур Андрій Васильович
Посада – секретар Либохорської сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: батько – Щур В.В., мати – Щур

Л.С.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нарахо-

вані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільно-правового договору (грн.): декларанта –
16569,40.

ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ ÄÎÕÎÄÈ
Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади

запобігання і протидії корупції», оприлюднюємо доходи за
2015 рік державних службовців та працівників органів

місцевого самоврядування.

Загублені посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї – ВС № 044433, видане
02.02.2011 р.,  та ВС № 044432, видане
02.02.2011 р. відділом у справах сім’ї та
молоді Турківської РДА на ім’я Серафи-
ма Миколайовича Гуя  і Олександри Ми-
колаївни Гуй, вважати недійсними.

Загублене пенсійне посвідчен-
ня інваліда І групи №007407, ви-
дане управлінням соціального за-
хисту населення Турківської РДА
на ім’я Ореста Івановича Кречк-
івського, вважати недійсним.

27 березня 2016 року, о 15.00 год., по вул. Молодіжна, 34 (ди-
тячий майданчик, позаду тренажерних залів) та 27 березня 2016
року, о 16.00 год., по вул. Січових Стрільців (позаду військкома-
ту) відбудуться громадські слухання щодо збільшення вартості
тарифів за комунальні послуги.

Явка квартиронаймачів обов’язкова.
Адміністрація КП «Турківське ЖКУ».

В центрі с. Стрілки Старосамбірського району про-
дається приватизований житловий будинок. Загальна
площа – 85 м2. метало-пластикові вікна, 3 житлові кімна-
ти, велика кухня, коридор, ванна, туалет, душова. Є підвал
і горище. Всі вигоди (вода, каналізація). Опалення паро-
ве та є пічне. На подвір’ї – літня кухня з вигодами, з підва-
лом і горищем. Є господарські споруди. Земельна ділян-
ка – 0,8 га. Ціна – договірна. Тел.: 0932011363, 0957522281.

Продам автомобіль ВАЗ-2101. Двигун після ремонту. Ціна – 700 у.о. Торг.Тел.: 0973410398; 0668015338.

Декілька місяців тому директор ДЛГП «Галсільліс» Михайло Повханич разом із своїм дрогобицьким колегою здійсни-
ли поїздку в зону проведення антитерористичної операції, куди привезли для потреб бійців ліс. Їхньою зупинкою було
м. Артемівськ.

Дізнавшись про перебування в зоні АТО Михайла Василь-
овича, його товариш,наш земляк, полковник Національної
гвардії, заступник начальника  центрального територіаль-
ного об’єднання Нацгвардії з тилу уродженець с. Радич Во-
лодимир Яворський зателефонував йому й поміж іншим
сказав, що потреба в лісоматеріалах є і в нацгвардійців.
Тоді Михайло Повханич сказав: «А чому б і ні, приїду й до
вас».

І ось недавно він, завантаживши майже 29 кубометрів
секвестрованого лісу  на автомашину, що безкоштовно вид-
ілили брати Ярослав та Іван Осовські, які сьогодні мешка-
ють в Стрию,  вирушив на Схід. А перед тим колектив підприє-
мства зібрав 2900 гривень. 1000 грн. дав інженер підприє-
мства Мирон Ільницький . За ці кошти лісівники закупили
продуктів харчування, натільну білизну, засоби гігієни. Па-
кунок з різним товаром, вартістю 500 грн., передали на
фронт жителі Турки Богдан Лепіш та Руслан Шалабавка.

У Дніпропетровську зем-
ляків зустрів Володимир Іва-
нович. Після недовгого відпо-
чинку вони вирушили у Маріу-
поль, де в одному з
підрозділів Нацгвардії роз-
вантажили  гуманітарну допо-
могу від лісівників, а сам ліс,
який використають  для об-
лаштування бліндажів, – на
блокпості. Коли все було зроб-
лено, Михайло Васильович та
Володимир Іванович вклони-
лися світлій пам’яті нашого
земляка, який загинув під час
штурму Маріупольського
відділу  міліції, й поклали квіти
до меморіальної  дошки.

А повернувшись з такого
незвичного відрядження, ди-
ректор «Галсільлісу» зразу ж
зорганізував колектив на посадку лісу. Перша ділянка  – в
урочищі Завадка Прикарпатського лісництва. Тут,  зорганізо-
ваних  місцевим лісником Миколою Калапіщаком 40 людей
за короткий час посадили 6 тис. саджанців на площі 0,9 га. Наймолодшому з них було 14 років, а найстаршому – 68.

А у вівторок, на  свято Сорок Святих, відбулася ще одна акція  лісопосадки. В урочищі Ями, поблизу Шименки,  силами своїх
працівників та представників ГО «Майдан Турківщини» висаджено також близько 6 тисяч саджанців ялиці та бука на площі 0, 8
га, де минулий рік було заготовлено 120 м куб. деревини. До речі, в цьому урочищі під час заготівлі деревини виник конфлікт між
лісниками та членами цієї громадської організації. Сьогодні, як каже Віктор Саварин, який брав участь у посадці, все владнало-
ся. Громадські активісти та лісівники, як кажуть, в добрій справі знайшли спільну мову.

А загалом  на підприємстві планують посадити більше 100 тис. саджанців ялиці, бука, частково явора та модрини, на площі
16,1 га.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ë²Ñ²ÂÍÈÊÈ ÍÅ ËÈØÅ ÑÀÄßÒÜ, ÎÕÎÐÎÍßÞÒÜ ²
ÇÀÃÎÒÎÂËßÞÒÜ Ë²Ñ,  À É ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ Á²ÉÖßÌ  ÀÒÎ
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Ситуацію  із захворюванням
на туберкульоз у нашому районі
ми попросили прокоментувати
медичних фахівців, які мають
безпосереднє відношення до
даної проблеми. Ось  що розпо-
відає  фтизіатр Турківської  КЦРЛ,
лікар ІІ категорії Марія  Заріць-
ка.

На жаль, за останні роки  епі-
демічна ситуація в нашій дер-
жаві  із захворюваності на  ту-
беркульоз залишається не-
стійкою, зростає й показник
смертності від туберкульозу,  –
наголошує  Марія Михайлівна. –
Основні причини –  погіршення
соціально-економічного благо-
получчя, міграція населення,
війна на Сході країни.  На Туркі-
вщині на кінець  минулого року
кількість хворих на  туберкульоз
легень  – 30 осіб, з них  – двоє
дітей,  у 9 осіб  діагностували  де-
структивну  форму (розпад), у 10
бактеріовиділення. Станом на
сьогодні  на обліку у тубкабінеті
зареєстровано  9 осіб,  хворих
на туберкульоз легень.  У групі
ризику  захворіти на цю важку

До Всесвітнього  дня боротьби  з туберкульозом

«ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÅÏ²ÄÅÌ²Þ:
ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ ÍÅ

Â²ÄÑÒÓÏÀª»
Уже традиційно,  впродовж місяця, на Турківщині, як і в Ук-

раїні в цілому, триватиме акція «Дні профілактики туберку-
льозу та хронічних захворювань органів дихання», приурочена
Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби із захворю-
ваннями на туберкульоз. Слід сказати, що наша держава по-
сідає друге місце серед країн Європейського регіону за показ-
никами захворюваності на туберкульоз. Отож, ситуація вкрай
невтішна і вимагає  суттєвої активізації інформаційно-про-
світницьких, громадських та лікувально-профілактичних за-
ходів із запобігання виникнення і поширення цієї небезпечної
недуги.

інфекційну недугу –  особи зі
слабким імунітетом, з ендокрин-
ними порушеннями, з уражен-
ням легеневої системи (пневмо-
ніями, бронхітами), діти (особли-
во раннього віку) та люди похи-
лого віку. Стрес,  виснаження
дієтами та  шкідливі звички (кур-
іння, вживання алкоголю, нар-
котиків) також руйнують імунну
систему, що може призвести до
виникнення  цього захворюван-
ня.

Серед основних симптомів
недуги: кашель, досить частий і
довготривалий –  понад два
тижні,  температура  (37,2 –
37,3), зниження або відсутність
апетиту, втрата ваги, підвищена
пітливість  (особливо вночі), за-
гальна слабкість, яка триває
більше місяця. Усі ці симптоми
вже мають насторожити люди-
ну, яка чимскоріше   повинна
звернутися  до лікаря.  Щодо
профілактики, то тут  найбільше
значення мають вчасне звер-
нення за медичною допомогою,
регулярне проходження флюо-
рографії,  вакцинація, особиста

гігієна, боротьба з шкідливими
звичками та здоровий спосіб
життя. Туберкульоз можна вилі-
кувати,  хоча це й довготривалий
процес, головне  – вчасно звер-
нутися до медиків-спеціалістів
та  ретельно виконувати усі їхні
настанови.

На тому, що туберкульоз  – ве-
лика соціальна проблема і
справді досить небезпечне зах-
ворювання, яке проявляється у
легеневій і позалегеневій
формі, і виникає внаслідок
інфікування  бацилою Коха, яка
є в кожному з нас,  наголошує й
лікар-епідеміолог Турківського
лабораторного відділення  Бог-
дан Писанчин.  За його слова-
ми, легенева форма більш не-
безпечна для людини, аніж по-
залегенева.

– Великий ризик захворіти на
туберкульоз є при  контакті з  уже
хворою  на туберкульоз люди-
ною, – каже Богдан Миколайо-
вич. –   Якщо в сім’ї є вогнище
спалаху туберкульозу, то  така
людина має мати  окрему посу-
дину для їжі, одяг, навіть кімна-
ту, та  ретельно дотримуватись
усіх правил дезінфекції. Вона  по-
винна усвідомлювати, що може
заразити цією недугою  рідних чи
інших людей.  І, відповідно,  по-
водитись так: не відвідувати  ба-
гатолюдні місця,  всіляко уника-
ти контакту  із здоровою люди-
ною. Випадки зараження тубер-
кульозом побутовим шляхом
також мали місце в нашому рай-
оні.  Можна заразитися й від  хво-

рої на туберкульоз тварини.
Слід сказати, що  наші спеціалі-
сти, як тільки-но дитина народи-
лася, тут же, у пологовому
відділі,  проводять імунізацію
немовлят,  та   дещо пізніше – у
віці 7 років. На  жаль,  люди не
дуже вірять  у вакцинацію і
відмовляються  щепити дітей.
Хоча  це також один із захистів
уберегтися від туберкульозу.
Хочу  також застерегти, що  ні  в
якому разі не можна  поклада-
тися  на  народну медицину при
лікуванні туберкульозу.  Народні
методи лікування можуть допо-
могти людині  лише  покращити
чи зміцнити  імунітет.  Вилікува-
ти недугу  можна лишень  дуже
сильними  антибіотиками, яки-
ми  потрібно лікуватися  досить
тривалий  період. Якщо в 2013-
2014 роках ситуація із захворю-
ваністю на туберкульоз у нашо-
му районі  була більш-менш на
рівні, то в 2015-му пішов ріст цьо-
го  захворювання. Минулого року
зафіксовано  7  випадків смер-
тей  від  туберкульозу.  Це в ос-
новному  були люди, які вели
асоціальний спосіб життя, бом-
жували  або ж  зловживали спир-
тним.

Щоби  уникнути цього серйоз-
ного захворювання, раджу  всім
піклуватися про своє здоров’я.
Ми іноді цього не вміємо або ж
не хочемо  робити.  Десь щось
заболіло – махнемо рукою, мов-
ляв, пройде. Але на  кожен
мікроорганізм, який появляєть-
ся в людині, її організм  реагує –
температурою, болем, слабкі-
стю чи ще чимось іншим,  Я ро-
зумію, можна по-різному гово-
рити про медицину, довіряти  їй
чи не довіряти,  але до лікаря,
при появі нехарактерних для
організму симптомів,  варто піти.
Хворобу легше  попередити,
аніж лікувати. А ще усім нам  по-
трібно  вчитися  викорінювати
шкідливі звички та  вести  здоро-
вий спосіб життя.

Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ ÌÓÇÅÞ
Â²ÇÜÌÓÒÜÑß Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²

РЕМОНТУВАТИМУТЬ ДОРОГИ ЗА
КОШТИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

За словами голови постійної депутатської комісії Турківської районної ради з питань про-
мисловості, транспорту, доріг, будівництва та підприємницької діяльності  Ростислава На-
бокова,   нещодавно сесія обласної ради затвердила програму розвитку дорожньої інфраст-
руктури та фінансування робіт, пов’язаних з ремонтом  та утриманням доріг, на  реалізацію
якої  буде виділено більше 280 млн. гривень. Крім цього, 100 млн. грн., без співфінансування
місцевих бюджетів,  розподілять між 20 районами Львівщини.  Щодо Турківщини, то у нас плану-
ють  отих 5 млн. грн. на ремонт  двох ділянок доріг: Боберка-Бориня і Лопушанка-Турка. Це
невеликі кошти, але є надія, що хоч щось буде зроблено.

 Додатковою умовою для фінансування доріг комунальної власності – внутрішніх  сільських  чи міських
доріг –  є співфінансування з місцевих бюджетів. Обласна рада прийняла таке рішення:  ремонт внутрішніх
сільських доріг будуть співфінансувати у  такому співвідношенні: 10 процентів –  сільська рада, 90
процентів коштів  виділяє  область.  Подібна ситуація  з містом: 30 відсотків коштів виділяє міська рада,
70 відсотків – обласна.  У міській казні  є в  наявності  254 тис. грн. перехідних коштів, які можна
використати на такі ремонти доріг.  Є пропозиція відремонтувати дорогу на двох напрямках: вул. Се-
редня та  ділянку  – вул. Міцкевича (від залізничного вокзалу) – вул. Травнева (до моста на Завалину).
Щодо  вул. Середня, то тут проект уже  готовий і по ньому будуть роботи. Що стосується другої ділянки,
то тут потрібно  виготовляти проектну документацію.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Підприємці Турки категорично проти будівництва м’ясопе-
реробного цеху поблизу заправки ПП Романа  Биїка і взагалі
проти того, аби в  місті господарювали чужі.  Щоби не загост-
рювати ситуацію щодо  спорудження  цеху з переробки м’яса
та не випустити багатого  інвестора з Турки, міська рада
почала шукати  нову земельну  ділянку під  дану промислову
зону.  Зупинилися на місцевості Осовня, неподалік  Розкопаної
гори.  Тепер цю ділянку, площею 2,8 га землі виставлять на
аукціон оренди.

Певне обурення у місцевих
підприємців  викликало  й виді-
лення  міською радою ділянки
під будівництво інвестором  тор-
гових рядів у комплексі  разом з
музеєм  «Бойківщина» на май-
дані Шевченка: «Для чого нам
чужий інвестор? Ми зробимо все
самі». Міську раду тішить така
позиція наших підприємців.
Тому  на недавній сесії Турківсь-
кої міської ради   у попереднє
рішення внесено зміни, які сто-
сувалися виділення двох зе-
мельних ділянок – під комерцію
і музей «Бойківщина»

ÐÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÀ Ë²Ñ²Â –

ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÎÌÓ ÊÎÍÒÐÎË²
Самбірською місцевою прокуратурою в межах визначеної ком-

петенції систематично вживаються заходи із забезпечення
дотримання вимог законодавства щодо раціонального викори-
стання і охорони лісових ресурсів, а також їх захисту в судово-
му порядку.

Так за 12 місяців 2015 року загальна сума заподіяних збитків внас-
лідок вчинених лісопорушень на території Турківського району стано-
вить 3 млн. 604 тис. грн. на 786 м.куб.

Як наслідок, прокуратурою упродовж минулого року до суду сто-
совно лісопорушників скеровано 21 кримінальне  провадження за
ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

При цьому, прокуратурою до суду підготовлено та подано 16 позов-
них заяв про відшкодування шкоди, завданої внаслідок самовільної
порубки лісу, на загальну суму 125 тис. грн.

За результатами виконання позовів вказаної категорії, до місце-
вих бюджетів в примусовому порядку стягнуто 51 тис. грн.

Окрім цього, упродовж 2015 року прокуратурою до Турківського
районного  суду скеровано 2 кримінальні провадження стосовно
працівників лісогосподарських підприємств району, за ст.367 КК Ук-
раїни (службова недбалість).

Стан досудового розслідування слідчим відділом Турківсь-
кого відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ Національної
поліції у Львівській області у кримінальних провадженнях вказаної
категорії перебуває на особливому контролі Самбірської місцевої
прокуратури.

При виявленні фактів незаконної порубки чи транспорту-
вання лісу просимо терміново повідомляти Турківське відділення
поліції Самбірського відділу поліції ГУ Національної поліції у
Львівській області за телефоном 102 чи прокуратуру –  3-11-98.

Нагадуємо, що за незаконну порубку лісу передбачена:
- адміністративна відповідальність за ст.65 Кодексу України про

адміністративні правопорушення;
- кримінальна відповідальність за ст.246 Кримінального кодексу

України;
- цивільна відповідальність у вигляді відшкодування заподіяної

лісопорушенням шкоди.
Артур ТОМАШЕВСЬКИЙ,

перший заступник керівника Самбірської місцевої прокуратури,
радник юстиції.

Церковний комітет та грома-
да церкви Св. Духа с. Верхня
Яблунька щиросердечно віта-
ють з днем
народження
свого насто-
ятеля – о.
Йосифа  і
б а ж а ю т ь
йому міцного
здоров’я, не-
всипущої життєвої
енергії, миру,
світлої радості в житті, родинно-
го тепла, Божої ласки на довгі і
щасливі роки життя.

У день Вашого Ангела-хоро-
нителя

Бажаєм Вам, а в Бога бла-
гаєм

Здоров’я, ласки і сил з вер-
шин

І щиро просим довгих літ.
Для Вас на цій Христовій

ниві.
За працю і духовний плід
У Бога будьте Ви щасливі.

Педагогічний колектив Роз-
луцького НВК щиро вітає з
днем народження,
яке відзначила 18
березня, вчителя
основ здоров’я –
Любов Вікторівну
Матійців – і бажає
шановній іменин-
ниці міцного здоро-
в’я, радості, добра і
довголіття.

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!
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Кам’яна брила на п’єдесталі.
На камені або на таблиці вигравійований герб України трансфор-

мований у меч та крила. Меч - символ боротьби. Використано коль-
ори стягів, під яким боролись українці – жовто-блакитний та черво-
но-чорний.

Крила та свічка
Монумент складається з трьох елементів, які в сукупності утворю-

ють силует малого герба України. Крила – символ невинно вбитих
людей, колона по-центру, свічка – пам’ять про героїв країни. Мате-
ріал для монумента – граніт. Висота монумента залежатиме від
місця розташування. На просторій площі висота найвищої точки – 3
метри.

Цікавими місцями для розташування монумента може бути цен-
тральна площа міста, поблизу пам’ятника  Т.Г.Шевченку серед
клумб, в одній лінії з пам’ятником. Можливо розмістити на одній із
ділянок по обидві сторони від центральних сходів у районну дер-
жавну адміністрацію.

ÌÅÌÎÐ²ÀË ÃÅÐÎßÌ
ÑÒÂÎÐÈÌÎ ÐÀÇÎÌ
Нещодавно в Турківській райдержадміністрації відбулося гро-

мадське обговорення за участю голови РДА Олександра Лабець-
кого, учасників АТО, Революції Гідності проектів створення у м.
Турка Меморіалу Героям. На розгляд присутніх було подано дві
пропозиції відділу архітектури  та містобудування РДА, з відпо-
відними ескізами та описом, і пропозицією щодо місця встанов-
лення.

Íåâìèðóùå Øåâ÷åíêîâå ñëîâî
Нещодавно в Народному домі с. Ісаї відбувався концерт на тему: «Великий син – великого

народу». Гарно було оформлено тематичну добірку «Борітеся – поборете. Вам Бог помагає».
З привітальним словом до присутніх звернулася завуч школи М.С.Галишин, а учасники заходу прочи-

тали вірші, заспівали пісні на слова Т.Г.Шевченка.
Молоді музиканти – Марія Галишин (баян), Олег Андрущакевич (скрипка) та Ігор Штереб (бандура) –

виконали пісню «Реве та стогне Дніпр широкий».
По закінченні урочистої частини відбувся святковий концерт, де звучали українські народні пісні

«Говорили-балакали», «Йшли корови із діброви», «Ішов козак потайком», «Ой продала дівчина курку»
та багато інших. Хвилини сміху подарувала інтермедія «Майстер» та гумористичний «Конкурс кухарів».

Дякуємо всім учасникам заходу, за те, що допомагають зберегти українську пісню, Шевченкове сло-
во. І нехай на нашому шляху завжди будуть поруч Шевченкова мудрість! Шевченкова мужність і його
невмируще слово!

Оксана Галишин, зав. бібліотеки;Галина Димитріу, зав. НД с. Ісаї.

Змагалися за титул «Лицар школи»
Уже стало доброю традицією у Нижньояблунському НВК проводити конкурси, на яких виби-

рають найрозумніших, найк-
мітливіших, найталановит-
іших хлопців та дівчат. І цей
рік – не виняток. Нещодавно
учні 8-9 кл. змагалися за ве-
личне звання «Лицар школи».
Серед конкурсантів: Василь
Куприч (9-А кл.), Степан Пук-
шин (9-Б кл.), Мар’ян Германо-
вич (8-А кл.), Роман Куприч (8-
Б кл.). Шлях до перемоги про-
ходив через такі конкурси:
«Візитка», «Спортивний»,
«Освідчення в коханні»,
«Вмілий кухар», «Свій коник».
Впродовж вечора юні конкур-
санти мали змогу здійснити
чудову мандрівку в дивовиж-
ний світ чоловічої сили, кра-
си і розуму. Звання «Лицар
школи» виборов учень 8-А
класу Мар’ян Германович. Він здивував усіх своєю шляхетністю, майстерністю, гнучкістю,
гостротою розуму.

Програму змагань вели чудові ведучі: Ольга Магдич і Христина Маціканич. Між конкурсами своїми
піснями і танцями глядачів розважали випускники нашої школи: Людмила Куприч, Софія Васьків,
Ірина Ляхович, Ліліана Михайлишин з танцівницями Софією Германович, Мариною Розлуцькою, Алі-
ною Січак, Анною Кудільчак – під супровід вчителя музики М.В.Мишковського.  Східними танцями нас
порадували Марина Михайлишин та Аліна Годованець.

Усіх конкурсантів та учасників програми нагородили подарунками, спонсором яких був В.В.Стахнів.
Ірина КРУПЧАК,

педагог-організатор.

Ñ²ÌÅÉÍÅ ÑÂßÒÎ ËÞÁÎÂ²
Цього сонячного дня класне приміщення другокласників Бо-

ринського НВК розквітло всіма барвами – віночками на голові
у дівчаток та вишитими сорочками всієї дітвори. Жовто-бла-
китні кольори гріли душі не лише  учнів, а й батьків, бабусь,
дідусів, які прийшли на святкування родинного свята.

До святково прибраного класу під мелодію улюбленої української
пісні «Ой зелене жито, зелене» запрошуються найдорожчі для учнів
люди. Діти старанно готувались до цього свята: вчили віршики, розу-
чували пісні про татусів та матусь, танцювали таночки, проте відчу-
валося хвилювання, адже вони виступатимуть перед найріднішими
і кожному хотілося бути якнайкращим. Щиро і душевно дарували
слова великої вдячності  і турботи за них, уславляли любов і шану до
батьків «Шануй батька і матір свою, щоб тобі було добре, щоб ти
довго прожив на землі» - вчить  Божа заповідь, і про це наголошува-
лося протягом всього свята.

Хочеться скласти велику вдячність вчителю другокласників Іванні
Бугіль, під чиїм керівництвом проходив цей цікавий змістовний захід,
і сказати, що діти в класі почувалися, як у хорошій дружній сім’ї, яку
вона  – щира, добра – оберігає. Її по праву вважають для дітей
другою матір’ю.

Непомітно промайнув час, і нікому не хотілося йти додому. За-
тишна домашня атмосфера полонила всіх. Дуже цікавими були кон-
курси для батьків «Колискові», «Що нагадує мені ця дата?», «Хто
швидше спече пиріжок?», «Чий зошит?» і т.д.

Заворожила  душі присутніх «Колискова» у майстерному вико-
нанні С.Б. Баб’як, матері другокласника Максима Баб’яка. Діти і
дорослі по-новому глянули на себе, на своїх рідних, стали ще  ближ-
чими і відповідальнішими за свої вчинки. Адже це так важливо було
завжди, а в теперішній неспокійний час – ще більше. Важливим
моментом свята  було вшанування хвилиною мовчання полеглих
Героїв Майдану і АТО, яких не дочекалися в своїх родинах, бо відда-
ли вони своє життя за всіх нас, за наше майбутнє.

Коли б стільки добра було у житті, скільки випромінює серце
батьків, то лихо загинуло б, як бур’ян під чистим, могутнім промінням
сонця.

Тільки родина, як зірка єдина –
Твій порятунок, надійний причал.
Ці слова пісні надихають всіх на благородну спільну справу сім’ї і

школи – виховання гідного підростаючого покоління, майбутнього
нашої неньки – України.

Батьки другокласників Боринського НВК.

ÍÀÉÊÐÀÙÀ ÇÓÏÈÍÊÀ
З метою стимулювання діяльності сільських, селищних,

міських територіальних громад та їх голів щодо належного
облаштування території населених пунктів, поліпшення ес-
тетичного, санітарного стану об’єктів масового перебуван-
ня та відпочинку населення, залучення громадськості до вир-
ішення цих завдань, Турківська районна рада спільно з Туркі-
вською районною державною адміністрацією оголошує  рай-
онний конкурс  «Найкраща зупинка 2016 року».

До участі в конкурсі запрошуються сільські, селищні, міські гро-
мади, учнівські, молодіжні організації Турківського району.

Конкурс проводиться з 15 по 29 квітня 2016 року. До 29 квітня на
адресу оргкомітету треба подавати:

- презентаційні фотоматеріали про процес виконання робіт (до 5
світлин у паперовому та електронному варіантах);

- інформація про організаторів і виконавців робіт (прізвище, ім’я,
по батькові, дата народження, місце проживання, місце праці).

Вимоги до конкурсних робіт:
 - відновлення споруди зупинки, місць для сидіння, смітників;
- оформлення оздоблення зупинки довільним зображенням, ви-

конаним в українській патріотичній тематиці (вишивки, орнаменту,
розпису, тематичної ілюстрації ін.), у довільній техніці.

Критерії оцінювання:
- естетичне оформлення;
- оригінальність композиційного рішення;
- індивідуальність і креативність творчого почерку;
- активність громади.
Підведення підсумків та нагородження переможців:
Підсумкове засідання журі конкурсу, відбудеться 29 квітня 2016

року. За результатами конкурсу автори кращих робіт нагороджують-
ся грамотами Турківської районної ради та Турківської райдержад-
міністрації, переможці – грошовими винагородами, а саме: І місце
– 4 тис. грн.; ІІ місце – 2 тис. грн.; ІІІ місце – 1 тис. грн.

За  детальною  інформацію  просимо  звертатися:
Турківська  районна  рада.  Тел.: 3 13 00 ,
e-mail:turka_rayrada@ukr.net.
Турківський ресурсний  центр  розвитку  громад «ГРОМАДИ

ТУРКІВЩИНИ».
Микола ЛИЛО.

З ВІРОЮ В СЕРЦІ
У рамках проведення районного огляду художньої самодіяльності під назвою «З

вірою в серці» нещодавно аматори сцени с. Нижнє Висоцьке виступили з концерт-
ною програмою в селах Верхнє Висоцьке та Яблунів. У змістовній програмі: бойківські
вечорниці, народні та жартівливі пісні, вірші, бойківський танець-коломийка. Зокре-
ма в сценічному показі вечорниць активну участь взяли Галина Ірод, Алла Комар-
ницька, Раїса Іванік, Надія Іжик, Марія Іжик, Софія Риштей.  Прозвучали народні пісні
«Ой сиджу я та й думаю», «Де  дочок сім – там доля всім», жартівлива пісня «Гарна
дівка – чорнобривка». А Софія Риштей піднесено прочитала власні вірші, присвячені

Україні, матерям, учасникам АТО. Надія Іжик виконала ряд пісень: «Перлина Украї-
на», «Я українка» та «Україна». А наймолодша учасниця Мар’яна Іжик під бурхливі
оплески виконала пісні: «Батьки мої», «Мамина сорочка». Насамкінець хор велично
заспівав відому пісню «Від серця до серця» та Гімн України.

Хочеться щиро подякувати за теплий прийом самодіяльних артистів директору
Народного дому с.Верхнє Висоцьке Володимиру Дреботу, художньому керівнику Ок-
сані Копко та завідувачу бібліотеки Людмилі Дребот, завідувачу  Народного дому с.Яб-
лунів Богдану Іжику та завідувачу бібліотеки Надії Жавко.

Дарія СТАШЕК,
зав. бібліотеки с. Нижнє Висоцьке.

Продається магазин в с. Н.Яблунька. (Зупинка). Світло – від за-
лізниці, власне КТП – 10 кВт. Ціна – договірна.

Тел.: 0669228714.
Сянківська сільська рада повідомляє, що в с. Сянки відводиться

земельна ділянка для будівництва та обслуговування гаража, пло-
щею 0,0040 га, гр. Пшеницькій Юлії Степанівні.
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У своєму виступі Михайло Ми-
хайлович навів цікаві цифри. В
зоні відповідальності їхнього
держлісгоспу сьогодні працює
55 пилорам, які практично що-
денно ріжуть деревину. У той же
час у 2015 році в держлісгоспі
виписано ділової деревини до-
сить незначну кількість. ММ
«Сян» – 70 м куб., підприємець
з Гусного Іван Ільницький – 125
м куб., підприємець із с. Комар-
ники Андрій Чернецький – 40 м
куб., підприємець із с. В. Висоць-
ке Валерій Височанський – 10
м куб. Зрозуміло, що  якусь час-
тину підприємці виписували й  у
ДЛГП «Галсільліс», але, на пе-
реконання Михайла Михайлови-
ча, вона також надто мізерна. Є
села, де лісгоспи зовсім не про-
водять рубок, а 3-4 пилорами
розпилюють ліс щоденно.  А тому
виникає запитання:   якого по-
ходження ліс переробляють?
Зрозуміло, крадений. Місцеві
жителі, маючи ринок збуту в
особі того чи іншого підприєм-
ця, їдуть до лісу, чинять само-
вільну рубку й потім продають
деревину  за невелику ціну. Й
досить часто виручені кошти
просто пропивають. У той же час
показують пальцем на праців-
ників держлісгоспу, мовляв, без-
контрольно рубають, нищать
дороги. Себе ж при цьому ніхто
бачити не хоче. Михайло Михай-
лович визнає, що й в них не все
гаразд, але підприємство випла-
чує зарплату працівникам, пла-
тить податки та  ще й надає до-
помогу малозабезпеченим, а в
останні роки допомагає  дрова-
ми воїнам АТО, відправляє де-
ревину в зону бойових дій. А це
465 м3. Загалом населенню  в
минулому році в Боринському
держлісгоспі виписано 453 м куб
дров. У той час, за інформацією
Боберківського сільського голо-

ви, для потреб  місцевих жителів
потрібно 4 тисячі м. куб. А якби,
скажімо, – кожне село виписа-
ло бодай 100-200 м куб. палива,
та й незаконних рубок стало б
менше –  фінансовий стан лісгос-
пу був би кращим.

Сьогодні лісівники готові прак-
тично в необмеженій кількості
реалізовувати дрова. У разі по-
треби, навіть протягом двох
тижнів завозити їх людям. Хоча
є й інші варіанти: у селах є чима-
ло людей, які могли б бути залу-
чені,  на платній основі, для очи-
стки лісу й самі заготовляли собі
дрова, а згодом, після всіх роз-
рахунків, виписували їх за досить
поміркованою ціною. Але вели-
ка проблема, що мужчини пра-
цездатного віку спиваються і
робити не хочуть. Всі чекають
лише пільг, які держава роздає
направо й наліво. Не остання
роль у вирішенні цих  проблем і
сільських голів. Дуже часто вони
прекрасно знають, хто зай-
мається незаконним бізнесом,
хто нищить сільські дороги, хто
споює людей, але мовчать, ро-

зуміючи, що будуть наступні ви-
бори і знову треба буде балоту-
ватися на посаду голови. А на-
ступиш комусь на мозоль, ди-
вись, і не виберуть. Та й самі го-
лови зізнаються: якби  на їхні
посади  призначали, то все було
б по-іншому. А так, чого правди
таїти, дуже часто доводиться
догоджати тим, від кого зале-
жить твоя майбутня робота.

З цікавою інформацією, про-

ілюстровану слайдами,  на сем-
інарі виступив головний лісни-
чий підприємства Віталій Земан.
Він, досить детально зупинився
на всіх етапах  лісогосподарсь-
кої діяльності, починаючи від
заготівлі насіння і закінчуючи
заготівлею деревини. При цьо-
му він наголосив, що  процес ви-
рощування лісу досить складний
і тривалий. Й потребує неабия-
ких зусиль. У цій справі  Віталій
Васильович хотів би бачити ак-
тивну підтримку громади, щоб
люди відносилися до лісу  не як
до чогось чужого і непотрібного,
а як до свого і рідного. Для при-
кладу він навів цифрові дані, які
підтверджують, що підприємство
має великі потужності у питанні
лісовідновлення.  В  лісорозсад-
нику вирощують 342 тис. штук са-
дивного матеріалу щорічно, хоча
мають можливість в разі потре-
би збільшити до 2 млн., не лише
традиційних лісових культур, а й
44 види декоративних форм. Го-
ловам сільських рад цікаво було
почути, як проходить догляд за
лісовими культурами. Уявімо

собі: щоб ялиця досягла 1 м ви-
соти, потрібно 9-10 років. В рік
вона дає приросту лише 10-12
см й може бути пригніченою
весь цей час і не помітною для
ока. Значно швидше ростуть
смерека та модрина. А з часу
посадки культур протягом 4-ох
років необхідно провести при-
близно десять доглядів за ними.

 Багато уваги у своєму виступі
Віталій Васильович приділив
справжній пошесті й великій не-
безпеці для лісу – спалюванню
сухої трави. Тут не те, що забруд-
нюється атмосфера –  великої
ерозії зазнає ґрунт, підвищуєть-
ся небезпека захворювань на
онкологію та органи дихання в
населення, практично знищуєть-
ся перший виводок зайців.

Цікавим і на майбутнє перс-
пективним питанням для місце-
вих громад може бути заготівля
підприємцями ягід та грибів.
Сільські ради мали б брати
ліміти на їх збирання та
відповідні лісові квитки. І якщо
за кілограм зібраних  і проданих
яфин на землях запасу сільської
ради громада може отримувати
одну гривню, то  не важко пора-
хувати, скільки грошей поступи-
ло б у місцевий бюджет за 100
чи 120 тонн ягід? Приблизно
стільки щороку заготовляють в
селі Либохора. А якщо яфини
збиратимуть у лісових угіддях, то
коштами доведеться поділити-
ся: 50 коп. – сільській раді,
інших 50 копійок – держлісгос-
пу. Виявляється, що  у Во-
линській та Закарпатській обла-
стях місцеві громади уже працю-
ють у цьому напрямку. Й досить
ефективно. У нас це поки що в
перспективі.

Детально Віталій Васильович
зупинився й на роботі сайту
підприємства. Бажаючі тут мо-
жуть дізнатися все про роботу
лісівників. Скажімо, рух справ
про лісопорушення, браконьєр-
ство, про електронний облік де-
ревини, ділянки, відведені для
рубок чи заліснення.

Про фінансову роботу
підприємства розповів головний
бухгалтер Тарас Малець і навів
конкретні цифри. Скільки коштів
перераховано тій чи іншій
сільській раді. Звичайно, хотіло-
ся б, щоб їх було більше, а тому
вже зараз потрібно ставити пи-
тання, щоб рентна  плата  за ви-
користання лісових ресурсів  від
рубок головного користування
бодай  частково йшла в місцеві
бюджети. Наразі 50 відсотків
йде в державний бюджет, 50 – в
обласний. Місцеві громади отри-
мують лише кошти від рубок, по-
в’язаних з веденням лісового
господарства.

Своїми міркуваннями з приво-
ду перспектив лісової галузі под-
ілився й Володимир Лозюк.
Після цього учасники семінару
оглянули унікальний лісорозсад-
ник підприємства (на фото). По-
бачили, як працює   машина, що
переробляє лісопорубочні реш-
тки на щепу.

Шкода, що проігнорували цей
цікавий і повчальний захід пред-
ставники ГО «Майдан Турківщи-
ни». Їх також запрошували.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀØ ÑÏ²ËÜÍÈÉ ² Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÈÉ
ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ – ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÊÐÀÑÓ

ÊÀÐÏÀÒ ÄËß ÏÐÈÉÄÅØÍ²Õ ÏÎÊÎË²ÍÜ
Проблема охорони та захисту лісу є надзвичайно актуаль-

на й потребує комплексних зусиль лісоводів, громадськості,
правоохоронних органів і всіх небайдужих. Лише в такому ви-
падку робота може бути ефективною й давати результат.
Самим же працівникам лісової охорони сьогодні з цією пробле-
мою впоратися надто важко. Про ліс мусимо дбати спільно.

Для того,  щоб напрацювати заходи по боротьбі з  лісопо-
рушниками, з ініціативи директора ДП «Боринське лісове гос-
подарство», депутата Львівської обласної ради Михайла
Ільницького було зорганізовано круглий стіл за участю голів
місцевих рад Боринського куща та голови Турківської район-
ної ради Володимира Лозюка.

ÁÅÐÅÆ²ÒÜ Ë²Ñ Â²Ä ÏÎÆÅÆ!
З приходом весни настає пожежо-небезпечний період в лісово-

му фонді. Лісова пожежа – страшне лихо. В її ліквідації зобов’я-
зані взяти участь всі, хто в цей момент знаходиться неподалік.

Важливу роль у захисті лісу від вогню повинні відігравати працівники
державної лісової охорони. Треба відзначити, що в цьому напрямку в нас
зроблено немало. Зокрема затверджено Турківською райдержадміністра-
цією типові мобілізаційно – оперативні плани ліквідації лісових пожеж на
території ДП «Турківське лісове господарство» та погоджено з Турківсь-
ким районним сектором ГУ ДСНСУ, головами сільських рад в зоні діяль-
ності підприємства, а також складено маршрути патрулювання лісових
обходів у кожному лісництві, сформовано добровільні пожежні дружини,
складено графіки чергування працівників лісгоспу і лісництв у вихідні та
святкові дні на пожежонебезпечний період, обладнані опорні пункти, й ос-
нащені відповідним інвентарем.

Ліс – багатство всенародне. Тому кожен з нас має пройнятися турбо-
тою про його збереження. Для цього, перш за все, потрібно дотримува-

тись „Правил пожежної безпеки в лісах».
Є прохання до туристів, відпочиваючих,  пастухів: не розпалювати у

лісі вогнищ, якщо пожежа все ж таки виникла, той, хто її помітить, повинен
негайно приступити до гасіння або оперативно повідомити про лихо прац-
івників найближчого лісництва, сільську раду, Турківський районний сек-
тор ГУ ДСНСУ, ДП «Турківське лісове господарство».

Осіб, винних у порушенні правил пожежної безпеки, притягують до адм-
іністративної відповідальності у вигляді штрафу від 1 до 3 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян, а службових осіб – від 3 до 10 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

У той же час знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного
поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки, що
призвело до виникнення лісової пожежі, зумовлює   накладення штрафу на
громадян – від 3 до 10 і на посадових осіб – від 7 до 12 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (ст.77 ч. 1   Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення). Минулого року оштрафовано 2 особи, які поруши-
ли  «Правила пожежної безпеки в лісах».

Сподіваємось, що в нинішньому році подібних випадків не буде.
Михайло РЯБІНЕЦЬ,

Провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Турківське лісове
господарство».

Відзначення
Міжнародного

дня лісу
Генеральна Асамблея ООН

проголосила 21 березня
Міжнародним днем лісу. Цей
день покликаний привернути
увагу до важливості значен-
ня лісів для життя на пла-
неті, підвищити обізнаність
суспільства про їх надзвичай-
ну роль. Міжнародний день
лісу відзначають в усіх краї-
нах світу.

Працівники ДП «Турківське
лісове господарство» також вно-
сять свій вклад у відзначення
Міжнародного дня лісу. Так цьо-
го року буде проведена посадка
лісових культур на площі 47 га,
планується заготовити 550 кг
лісового насіння, буде проведе-
но догляд за лісовими культура-
ми на площі 400 га, також буде
проведено догляд за лісовими
насадженнями на площі 121 га.

Михайло ЛЕСЬКІВ,
головний лісничий ДП «Тур-

ківське лісове господарство».

² ÇÍÎÂÓ ...
«ÌÀÉÁÓÒÍª Ë²ÑÓ –

Â ÒÂÎ¯Õ ÐÓÊÀÕ»
Цю Акцію вже багато років

тому започаткували Держав-
не агентство лісових ре-
сурсів України та Міністер-
ство освіти і науки нашої краї-
ни, з метою поширення знань
про ліси та їх важливість для
існування життя на землі,
виховання у підростаючого
покоління шанобливого став-
лення до природи, забезпечен-
ня зацікавленості у збере-
женні лісових насаджень, дот-
римання правил поведінки в
лісі, роз’яснення у збереженні
лісових насаджень, роз’яснен-
ня широким колам громадсь-
кості важливості створення
лісових насаджень, ознайом-
лення та надання можли-
вості учнівській молоді, пред-
ставникам громадськості
взяти участь у роботах з
лісовідновлення та лісороз-
ведення, підвищення довіри
громадськості до лісогоспо-
дарської галузі. Акція «Май-
бутнє лісу в твоїх руках»
триватиме з 21.03.по 18.04.
2016 року.

Для успішного проведення
Акції ДП « Турківське лісове гос-
подарство» розробило план за-
ходів, яким заплановано
відповідні лісогосподарські за-
ходи. І вже 21.03.2016 року, в
Міжнародний день лісу, праців-
ники контори лісгоспу посадили
лісових культур на площі 1,6 га в
Ісаївському лісництві.

Заплановано також провести
роботи з благоустрою контори
підприємства та садиб лісництв,
провести ремонтні роботи у пар-
ку «Тризуб», з участю членів
шкільних лісництв буде проведе-
но озеленення Ясеницького
НВК, закладено плодову план-
тацію у Вовченському лісництві
на площі 0,9 га, також буде про-
ведено посадку захисних насад-
жень вздовж дороги Львів-Уж-
город, біля Співочого поля, про-
ведено вивішування шпаківень,
впорядкування «Алеї Небесної
Сотні» та території зони відпо-
чинку «Берізка».

ДП « Турківське лісове госпо-
дарство» зобов’язало лісництва
підготовити посадковий матері-
ал для проведення озеленення.

Галина ФЕРЕНЦ,
провідний  інженер лісових

культур ДП «Турківське ЛГ».
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- Минулого разу Ви їздили до
 бійців на передову з Різдвяним
вертепом, святочними сма-
коликами та подарунками. Що
цього разу возили нашим за-
хисникам?

- Українську страву №1. Напе-
редодні поїздки львівські волон-
тери провели в області опера-
цію «Вареник». Десятки
львівських господинь, вчителів,
учнів наліпили кілька тонн варе-
ників. Долучились до цієї спра-
ви і підприємці, котрі закупили
усі необхідні продукти. Так що
наші бійці поласували варенич-
ками на славу. А загалом ми при-
везли понад двадцять тонн
різноманітного гуманітарного
вантажу. Це і продукти харчуван-
ня, одяг, взуття, засоби особис-
тої гігієни і, звичайно, медика-
менти. Багато було адресних
 передач, адже чимало наших
хлопців перебувають на пере-
довій. Тож рідні передавали
своїм чоловікам та синам до-
машні гостинці.

- На Різдво Ви звертались
до земляків із пропозицією до-
лучитись до гуманітарної до-
помоги військовикам. 

- Повірте, цього разу було дуже
багато вантажів, тому й не став
турбувати старосамбірчан. Але
вже зараз повідомляю, що чер-
гова поїздка відбудеться напе-
редодні Воскресіння Христово-
го. Тож якщо хтось зможе і захо-
че передати нашим бійцям ве-
ликодні ласощі - ласкаво прошу. 

- Інформацію про хід прове-
дення антитерористичної
операції ми черпаємо зі щоден-
них повідомлень прес-офі-
церів, а які зміни запримітили
Ви? Адже на власні очі бачили
те, що широкому загалу не-
доступне?

- Ми об’їздили практично усі
прифронтові села та міста До-
нецької області. Справді, широ-
комасштабних бойових дій не
ведеться. Та все ж наші хлопці
отримують поранення та гинуть.
Підло працюють ворожі снайпе-
ри, обстрілюють наші позиції та-

кож із заборонених видів зброї,
і хоч про це відомо, та чомусь
міжнародні спостерігачі не реа-
гують. Ми їх там не бачили.

Та я хотів би сказати про інше.
У яких би ми військових части-
нах не побували, всюди видно
зміни на краще. І в матеріаль-

но-технічному забезпеченні і,
що найголовніше, у військовій
дисципліні. Відчувається вишко-
леність, майстерність і бойовий
дух Української армії. Це вже не
те військо, яке було два роки
тому. Хлопці навчились перема-
гати не числом, а вмінням. Ка-
жуть, якщо б дали їм наказ, то
погнали б московських оку-
пантів аж під Урал. 

Але поки є надія на мирне
врегулювання конфлікту, ми
маємо використовувати усі мож-
ливості і уникати зайвих жертв.

- Якщо вже заговорили про
втрати на фронті, Ви як
лікар що можете сказати про
рівень і стан медичної допомо-
ги у зоні бойових дій?

- Ми побували у Першій ме-

дичній роті національної гвардії
Імені Миколи Пирогова. Тут нач-
медом служить львівський
лікар, депутат обласної ради Ігор
Петрович Ільків. Так-от він роз-
повідав, що практично усі
військові польові шпиталі забез-
печені усім необхідним. І облад-

нанням і медикаментами.
Лікарі мають можливість вряту-
вати пораненого бійця, на місці
надати кваліфіковану медичну
допомогу, аби врятувати життя.
А при потребі ,доставити важко-
пораненого до спеціалізованих
стаціонарних шпиталів у Харків
чи Дніпропетровськ.

Я на власні очі бачив, що це
дійсно так. Був і в операційних, в
хірургічних та реанімаційних
відділеннях, особисто оглянув
запаси медикаментів - і хочу
сказати, що робочі місця лікарів
у належному сучасному стані.
Деякого обладнання багато з
наших лічниць не мають. А ме-
дикаменти, котрі ми привезли,
були противірусної групи. По-
годні польові умови дуже важкі.

Сніг, дощ, холод, болото, ось і
потрібно пильнувати, щоб бійці
не застуджувались.

- Зустріли багато знайомих
облич? Про що спілкувались?

- Звичайно, що так. Це і коле-
ги-лікарі, і колишні депутати
Львіської обласної ради, ціка-
вою була зустріч з головою
Підбузької селищної ради Сте-
паном Кугівчаком, котрий добро-
вольцем пішов на фронт. Вели-

кої душі і мужності людина. Ду-
маю, що журналісти колись обо-
в’язково про нього напишуть.
Повірте, це неординарна осо-
бистість.

Але мене дуже вразила інша
зустріч. Хочу поділитись особис-
тим, про те, що принесла у мою
родину війна і російська пропа-
ганда. Є у мене три двоюрідні
сестри, яких доля ще у радянські
часи закинула на Донбас. Їх я не
бачив ще з 1978 року. І от з од-
нією з них, Надією, ми зустрілись.
Здавалось би, війна лише     ро-
з’єднує людей, а тут навпаки -
з’єднала.

Словами неможливо переда-
ти ті почуття, які виникають після
довгої розлуки з рідною люди-
ною. Та ще й де - на війні. Довго

Михайло ГИЧКА:

«ÍÅ ÇÁÐÎªÞ ªÄÈÍÎÞ
ÊÓªÒÜÑß ÏÅÐÅÌÎÃÀ»

Вже вдруге поспіль за цей рік депутат Львівської обласної ради,  головний  лікар  Львівської
 обласної  клінічної  лікарні Михайло Гичка, разом з волонтерами  побував у зоні АТО. Ми попро-
сили Михайла Михайловича поділитись своїми думками та  враженнями про перебування у зоні
бойових дій.

не могли натішитись зустріччю,
та те, що вона розповіла, було
для мене мов страшний сон.
Одна з наших сестер залиши-
лась на окупованій ворогом те-
риторії. І не з примусу, а ... за
переконаннями. І тепер нас іна-
кше як «фашистами», «бандьо-
рівцамі» і «хунтою»  не називає!
Люто ненавидить і зневажає Ук-
раїну і все українське. І це та
дівчинка з Лютовиська, яка ко-
лись зі мною малим бавилась?

У це важко було повірити. Та
як сказала Надя, тут нічому ди-
вуватись. Російська пропаганда
настільки забила мізки людям,
настільки зазомбувала їх, що
вони й рідну маму не пам’ята-
ють. Із року в рік тут говорилось,
що Донбас «ісконно русская
зємля», що «украінци єто трєтій
сорт», а не народ, і навіть в Ісуса
Христа «расєйскіє корні»...  Такі
бздури щодня і по телебаченню,
і по радіо, і в газетах.

- Що ж потрібно робити, аби
навернути місцевих людей до
істини, до України?

- Насправді відповідь дуже
проста. Її мені теж підказала
одна з місцевих мешканок у Кра-
маторську. З російською пропа-
гандою потрібно боротись сло-
вом правди. Мешканці східних
регіонів повинні знати і усвідо-
мити, звідки пішла Україна, що
таке Київська Русь, і що таке
Московія. А для цього потрібне
живе українське слово. По теле-
баченню, по радіо, в часописах.
На жаль,  російські спецслужби
потужно глушать наші теле- і ра-
діостанції. Тож потрібно активн-
іше розвивати мережу телерад-
іопростору. Більш того, при-
їжджати на Схід з українськими
театрами, співаками, виконав-
цями, розповсюджувати газети і
книги. Вивчати і пропагувати у
школах українську мову і літера-
туру, історію України, а не
«расєї». Щоб кожен змалечку
шанував та проникся національ-
ною культурою і традиціями. Був
гордий з того, що він українець.

Тут ще до сих пір пам’ятають
наш Різдвяний вертеп. І просять
«приїжджайте ще, вчіть нас, як
потрібно жити справжнім украї-
нцям, як відзначати свята, як
правильно співати і розмовля-
ти». І тому я впевнений, що окрім
гуманітарної допомоги, сюди
просто необхідно залучити ще й
культурну.

Людям набридла війна, вони
хочуть миру і спокою, хочуть жити
у злагоді і народжувати дітей.
Більшість з них вже зрозуміла,
що своїми руками вони накоїли
собі лиха. А тих, хто ще сумніваєть-
ся, ми повинні навернути до Ук-
раїни силою слова правди.

Спілкувалась
Марія СИМОНЕНКО.

ЛІСОВА ПОЖЕЖА – ВЕЛИКЕ ЛИХО
Всі ми любимо проводити відпочинок у лісових насадженнях, на березі річки

чи озера. Але, на жаль, не всі громадяни дотримуються правил поводження в
лісі. В цей час величезна відповідальність за недопущення лісових пожеж лягає
на плечі державної лісової охорони. У переважній більшості випадків, спричине-
на недбалістю людини вогняна стихія знищує все живе на своєму шляху.

Головними причинами виникнення пожеж  є, насамперед, неконтрольоване ви-
палювання населенням сухої трав’янистої рослинності на сільгоспугіддях, вздовж
доріг, а також необережне поводження з вогнем у лісі.

Державне підприємство «Боринське лісове господарство» звертається до усіх, кому
не байдуже зелене вбрання країни, працівників лісового та інших галузей народного
господарства, громадян держави –  будьмо свідомі того, що ліс  нам і нашим нащад-
кам прислуговуватиметься віками, а вогнем знищується за лічені години.

 Нагадуємо, що в пожежонебезпечний період забороняється: розводити багаття в
лісі; заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів);  відвідувати хвойні
насадження в посушливу погоду; кидати непогашені сірники, недопалки; випалювати
суху траву, стерню на полях, що межують з лісом та  лісосмугами.

Необхідно усвідомити кожному, що ліси – основний фактор, який підтримує еколо-
гічну рівновагу на території нашої держави, «зелені легені землі», без яких неможли-
во уявити існування всього живого на планеті. А для того, щоб   відтворити знищені
вогнем насадження, необхідно 40-50 років.

Ми всі разом повинні відноситись до лісу як до національного надбання, охороня-
ти й захищати його.

Щоб робота лісівників у цей пожежонебезпечний період була спланована й ефектив-

на, по ДП «Боринське лісове господарство» видано наказ №37 від 4 березня «Про
стан охорони лісів від пожеж та своєчасну підготовку підприємства до пожежонебез-
печного періоду у 2016 році». Згідно наказу розроблено та затверджено в райдер-
жадміністрації мобілізаційно-оперативний план ліквідації лісових пожеж. Закрито
шлагбаумами неплановані шляхи, що проходять через  лісові масиви, а також влаш-
товано меліоративні смуги вздовж лісових угідь, які межують з сільськогосподарсь-
кими землями, загальною протяжністю 60 км.

Нагадуємо, що в разі виявлення лісової пожежі, потрібно негайно повідомляти про
неї за телефоном 101, а також найближчих працівників Державної лісової охорони і
вживати, при можливості, заходів щодо гасіння пожежі.

Турбує працівників лісової охорони й давнішня проблема самовільних рубок, з якою
ми в будь-яку пору року боремося. Так і нещодавно рейдовою бригадою лісової охо-
рони нашого підприємства було виявлено лісопорушника Михайла Щомака, 1983
р.н., непрацюючого, жителя с. В. Турів (Соколики). Він вчинив незаконну порубку од-
ного сироростучого дерева, породи ялиця у кварталі 6, виділ 2, обходу №1 Сянківсь-
кого лісництва. Відповідно на нього було складено протокол про адміністративне
правопорушення. Сума збитків становить 4491,91 грн.  Також складено адмінпрото-
коли на жителя с. Нижнє Володимира Лешка (сума збитків –   20719, 24 грн.), жителя
с. Либохора Михайла Дзерина (сума збитків  – 46 282,88 грн.), жителя с. В. Висоцьке,
який в  даний час проживає в Либохорі, Івана Рошка ( сума збитків – 20170,13 грн.) По
першому й останньому випадках матеріали на лісопорушників  скеровано у Турківсь-
ке відділення поліції. Порушено кримінальні провадження. По двох інших – матеріа-
ли буде направлено до суду для відшкодування збитків, нанесених лісовому госпо-
дарству.

Василь КОВАЛЬЧИН,
провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Боринське лісове господар-

ство».



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:
редактора – 3-12-45,

бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі  ре-
дакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавни-
чий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальний за  випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати з

позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net

8  стор.                            «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»             25 áåðåçíÿ 2016 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. Ремонтні по-
слуги будь-якої складності. Перепланування,
пiдвiснi стелі, гiпсокартон. Опалення, тепла підло-
га, водопровід, каналiзацiя. Плитка, стяжка, шту-
катурка, шпаклівка, сантехніка, електрика. Балко-
ни під ключ. Доставка матеріалів. Тел.:
(068)1455866, (095)5523950.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. Покрівельні
роботи під ключ. Мансардні  дахи. М’яка покрівля,
металева, бітумна, полімерна, керамічна чере-
пиця. Облицювання, утеплення будинків, квартир.
Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд,
термопанелi. Доставка матеріалів.  Тел.:
(068)1455866, (095)5523950.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. Будівництво – будинки, прибудова, павільйони, гаражі, навіси, аль-
танки. Бані, басейни. Ворота, паркани будь-якої складності. Доставка матеріалів. Тел.: (068)1455866,
(095)5523950.

Турківські волейболістки – треті в області
Наприкінці минулого тижня, в приміщенні Турківського НВК, відбулись обласні змагання з

волейболу серед дівчат за програмою ХХV Спортивних ігор школярів Львівщини.
У змаганнях взяли участь 9 команд (міста Стрий, Червоноград, Новий Розділ, Пустомитівський,

Бродівський, Старосамбірський, Городоцький, Мостиський та Турківський райони)
За результатами виступів, перше місце завоювала команда з Нового Роздолу. Друге – команда Пус-

томитівського  району, третє – команда Турківського району. Команди нагороджені дипломами, а гравці
грамотами.

Наш кор.

Педагогічний колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття
вчителю Іванні Кузьмівні Павлечко з приводу тяжкої втрати – смерті
свекра.

Колектив працівників КЗЛОР ЛОЦ ЕМД МК Турківської підстанції
висловлює щире співчуття водієві Андрію Степановичу Тацишину з
приводу смерті тестя – Олексія Олексійовича Костіва.

Педагогічний колектив та профспілковий комітет Турківської шко-
ли-інтернату висловлюють щире співчуття заступнику директора з
навчально-виховної роботи Марії Михайлівні Михайлишин з приво-
ду великого горя – смерті брата.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття медбрату наркологічного кабінету пол-
іклініки Ярославу Степановичу Паньківу та працівниці лікарні Ірині
Миколаївні Паньків з приводу тяжкої втрати – смерті матері і свек-
рухи.

Педагогічний колектив Комарницького НВК висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Стефі Володимирівні Висо-
чанській з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи – Казимири
Миколаївни.

Учні 4 та 8 класів Комарницького НВК висловлюють глибоке
співчуття класоводу Стефі Володимирівні Височанській з приводу
тяжкої втрати – смерті свекрухи – Казимири Миколаївни.

Президія Турківського Товариства мисливців і рибалок вислов-
лює щире співчуття заступнику голови ТМіР, голові Комарницького
первинного мисливського колективу Валерію Євгеновичу Висо-
чанському з приводу великого горя – смерті матері.

Педагогічний колектив Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Дарії Василівні Іжик з приводу
смерті батька – Улинця Василя Івановича.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення комерційного конкурсу на право укладання дого-
вору оренди на використання нежилих приміщень, що належать

до комунальної власності Турківської районної ради і є на балансі
редакції газети «Бойківщина».

Конкурс – вбудовані нежилі приміщення: № 6 –площею 17,5 кв. м;
№ 7–площею 18,6 кв. м;  № 9 – площею 34,7 кв. м,   розташовані за
адресою:  м. Турка, вул. Міцкевича, 14 (перший поверх).

1. Умови конкурсу:
- право на участь в конкурсі мають фізичні та юридичні особи, що здійсню-

ють комерційну діяльність у сфері торгівлі чи надання послуг населенню;
- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням -

роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- дотримання вимог експлуатації об’єкта.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, мо-

жуть бути:
- здійснення ремонтних та оздоблювальних робіт, благоустрій прилеглої

території;
- створення нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища,  з метою

дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
- створення безпечних та нешкідливих умов праці;
- інші умови.
2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір

орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.

3. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкур-
сної комісії такі матеріали:

3.1.Заяву про участь у конкурсі (додаток 1), проект договору оренди
(додаток 2), зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта (дода-
ток 3) та інші документи. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про
оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, то після оголошен-
ня конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору), відповідно
до умов конкурсу.

3.2. Відомості про учасника конкурсу:
- копії установчих документів;
- довідка про структуру організації та підтвердження про діяльність;
-  відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника

конкурсу, з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
3.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відобра-

жаються в проекті договору оренди).
3.4. Додаткові пропозиції до договору оренди - варіанти поліпшення орен-

дованого майна.
4.   Конкурсні пропозиції подаються в редакцію газети «Бойківщина»,  в

запечатаному конверті, зі вказуванням адреси конкурсанта та написом
«На конкурс».

5.  Конкурс відбудеться  12 квітня, о 15.00 год., в кабінеті редактора
районної газети «Бойківщина».

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 3-12-45.

Показові виступи найменших
гостей – хлопчиків та дівчаток з
танцювального колективу
«Едельвейс»  перетворили зма-
гання на справжнє спортивне
свято.

Та найголовнішими героями
змагань, звичайно ж, стали чо-
ловіки з найсильнішими удара-
ми, яких визначили у трьох ном-
інаціях:

– удар рукою класичним сти-
лем (передньою частиною кула-
ка);

– удар рукою вільним стилем
(як завгодно – долонею, перед-
пліччям і т.д., тільки не так, як у
класичному стилі);

– удар ногою.
Отож, чоловіки з найсильні-

шими ударами у м.Турка:
УДАР РУКОЮ КЛАСИЧНИМ

СТИЛЕМ:
- вагова категорія – до 70 кг:
І місце – Ігор Матківський (16

років) – 461 кгс;
ІІ місце – Сергій Ільницький

(17 років) – 410 кгс;
ІІІ місце – Денис Ільницький

(20 років) – 363 кгс.
- вагова категорія – до 90 кг:
І місце – Віталій Бойко (22

роки) – 492 кгс;
ІІ місце –  Олег Рогач (31 рік) –

445 кгс;
ІІІ місце – Михайло Хомик (25

років) – 406 кгс.
- вагова категорія – понад 90

кг:
І місце – Юрій Коцур (21 рік) –

524 кгс;
ІІ місце – Іван Хацьор (34

роки,) – 379 кгс;
ІІІ місце – Володимир Гни-

лянський (29 років) – 317 кгс.
УДАР НОГОЮ:
- вагова категорія до – 70 кг:
І місце – Денис Ільницький (20

років)  – 629 кгс;
ІІ місце – Михайло Яворський

(17 років)  – 602 кгс;
ІІІ місце –  Юрій

Бодак (22 роки) –
500 кгс.

- вагова катего-
рія – до 90 кг:

І місце – Мар’ян
Ільницький (30
років) – 715 кгс;

ІІ місце –  Андрій
Макарик (21 рік) –
664 кгс;

ІІІ місце – Ми-
хайло Федько (29
років) – 582 кгс.

- вагова катего-
рія – понад 90 кг:

І місце – Воло-
димир Гнилянсь-
кий (29 років) –
547 кгс;

ІІ місце – Олег
Кухар (20 років) –
516 кгс;

ІІІ місце – Юрій
Коцур (21 рік) – 453 кгс.

УДАР РУКОЮ ВІЛЬНИМ СТИ-
ЛЕМ

- вагова категорія – до 70 кг,
на фото:

І місце – Ігор Матківський (16
років) – 500 кгс;

ІІ місце – Михайло Курій (25
років) – 477 кгс;

ІІІ місце – Олексій Писанчин
(16 років) – 465 кгс.

- вагова категорія – до 90 кг:
І місце – Андрій Макарик (21

рік) – 871 кгс;
ІІ місце –  Михайло Хомик (25

років)  – 813 кгс;
ІІІ місце – Микола Кундич (17

років) – 715 кгс.
- вагова категорія – понад 90

кг:
І місце – Володимир Гни-

лянський (29 років) – 883 кгс;
ІІ місце – Юрій Коцур (21 рік) –

805 кгс;

ІІІ місце – Олег Кухар (20 років)
– 750 кгс.

Чемпіонів та призерів у
кожній ваговій категорії відзна-
чили медалями та грамотами. А
найсильніших у кожній номінації
нагородили також безкоштовни-
ми абонементами в тренажер-
ний зал «Формула здоров’я».

Крім того, поза конкурсом ви-
міряти силу свого удару отрима-
ли змогу хлопці та дівчата, віком
до 16 років. Серед них також
визначили кращих і відзначили
грамотами. Найсильніші удари
рукою вільним стилем у Турці
продемонстрували десятиклас-
ниця Наталія Ярошович та три-
надцятирічний Роман Яремчук.

Організатори та учасники зма-
гань щиро вдячні за сприяння у
проведенні цього цікавого
спортивного заходу приватним
підприємцям Роману Биїку,Вірі
Набоковій, Едуарду Комарниць-
кому, Євгену та Олегові Яворсь-
ким, Євгенії Дмитрус, Русланові
Шияну, Василю Дубравському, а
також ГО «Майдан Турківщини».

Прес-служба Федерації
ударного спорту України.

Фото Володимира Ільницько-
го.
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У суботу, 19 березня, у Турці відбувся чемпіонат міста із
сили удару, під гаслом «Стоп наркотик».

У якості почесних гостей на змагання до мистецького цен-
тру «Україна» завітали президент Федерації ударного спорту
України Роман Гуц, Турківський міський голова Геннадій Когут,
заступник міського голови Ростислав Набоков,  організатор
змагань у Турці Руслан Шиян, представники громадської орган-
ізації «Майдан Турківщини».

Загублену трудову книжку АА №896560, видану на ім’я Петра Володимировича Біжика вважати недійсною.


