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Церковний комітет та парафіяни церкви Святих Мучеників Мак-
кавеїв с. Красне щиросердечно вітають з ювілеєм – 35-річчям від
дня народження, який святкував 28 березня, настоятеля храму о.
Степана Старевича.

Всечесний отче, вітаємо Вас з ювілеєм. Дякуємо Богові за дар
Вашого життя і покликання. Нехай ласкавий Господь щиро благо-
словляє Ваше життя і служіння, дарує здоров’я, сили, дари Святого
Духа для подальшої плідної праці у винограднику Господньому.
Нехай у повноті сповнюється у Вашому житті Божа Воля.

В цей день вітаємо ми Вас
Й благословення просимо у Бога,
Бо Ви наш батько, що навчає нас,
Як правильно іти до Бога.
Тож щастя, успіху й здоров’я
В житті священичім для Вас
Ми щиро всі бажаєм.
Хай Мати Божа омофором
Огорне все навколо Вас.
Хай з Ваших уст до нас
Летять слова блаженні Божі.
І Вам від Бога многих літ
У радості прожити.
Низький уклін прийміть від нас
Бо ми всі – Ваші діти.

28 березня відзначив свій ювілей о. Степан Старевич – свяще-
ник с. Матків (церква Пресвятої Трійці).

У цей прекрасний весняний день – день Вашого народження,
прийміть від нас, дорогий отче, привітання й щирі побажання: міцно-
го здоров’я, радості, миру та ласки й Милості Божої, святкового на-
строю, польоту мрій та перемог на життєвих стежинах.

Великий дар Господь Вам дозволив дати –
Пастирем поставив між людьми.
І владу дав, щоб нам гріхи прощати,
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
На Ваше слово сам Спаситель з неба
Невидимо приходить на престіл
І Тілом-Кров’ю наші душі кормить
Із Ваших рук в Літургії святій.
Із Ваших уст Він нас навчає віри,
І Божих правд, і правого життя.
В трудних часах хоронить від зневіри,
Проводить всіх до вічного життя.
Тож хай Господь Вам щедро помагає,
Продовжить вік, примножить своїх ласк.
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас.
З повагою до Вас парафіяни с. Матків.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм, який відзначатиме 1 квітня,
ріднесеньку, милу, завжди усміхнену, добру і турботливу маму і бабу-
сю – Марію Миколаївну Кузишин із с. Вовче.

Дорогенька наша, доброго Вам здоров’я – на довгі роки життя,
душевного тепла, сімейного затишку, сил, енергії, усіх земних га-
раздів на многії і благії, даровані Господом літа.

Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу щиру й добру, що всіх благосло-

вить.
А ми в молитвах наших проситимем щод-

ня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна й найдорожча наша ба-

бусе й мамо!
З любов’ю – дочка Галина і зять Степан, дочка

Мар’яна і зять Микола, дочка Леся; онуки Мак-
сим, Олександр, Даниїл, Софія і Матвій.

Дружина Тетяна, донечка
Ольга і синочок Мар’ян, швагри

Микола і
В а с и л ь ,
теща Ольга
від щирого
серця і з
в е л и к о ю
л ю б о в ’ ю
вітають із
з о л о т и м
ю в і л е є м ,
який святкує
31 березня,
д о р о г о г о

чоловіка, люблячого татуся,
доброго і чуйного зятя і швагра –
Анатолія Васильовича
Стефаника – і бажають
люблячому ювіляру невичерпної
життєвої енергії, міцного-міцного
здоров’я і довголіття. Нехай
Господь Бог щедро дарує Тобі
щастя, світлу радість, сімейні
гаразди, Свою ласку і
благословення – на многії літа!

В честь ювілейного Твого
дня

Для Тебе найкращі наші
слова:

Бажаєм здоров’я, многая
літ,

Хай довгим і сонячним буде
Твій вік.

Хай злагода буде, хай буде
любов,

Хай тисячу раз
повторяються знов.

Хороші, святкові і пам’ятні
дні,

Хай сонце всміхається Тобі
у житті!

ÖÅ ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÊÎÆÍÎÃÎ
ÌÅØÊÀÍÖß ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ, –
Олег Синютка, «Регіональний лідер року»

загальнонаціональної програми 2017
24 березня в Національній опері України, у місті Київ, відбу-

лось вручення нагород загальнонаціональної програми «Лю-
дина року 2017».

Цьогоріч програма “Людина року” повернула номінацію Рег-
іонального лідера. Серед трьох претендентів на здобуття
премії – нагороду здобув голова Львівської облдержадмініст-
рації Олег Синютка.

«Це особлива мить. Це
мить визнання Львівщини.
Краю, де живуть і працюють
особливі люди – талановиті,
надзвичайного хисту, вміння
та люди по-особливому пат-
ріотичні. У цій нагороді, на-
справді, праця кожного з
двох з половиною мільйонів
мешканців Львівщини», –
зазначив Олег Синютка.

Так, окрім голови
Львівської ОДА Олега Си-
нютки, лауреатами номінації
стали голова Київської ОДА
Олександр Горган та голова
Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Нагадаємо, загальнонаціональна програма «Людина року» —
програма, яка передбачає присудження титулу «Людина року» в
Україні за професійні і суспільно значимі досягнення. Програма
заснована в 1995 році.

ÇÀßÂÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
щодо видворення з української території 13 російських дипломатів

У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Бри-
танія) Україна, у дусі солідарності з нашими британськими
партнерами та трансатлантичними союзниками, та в ко-
ординації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з
української території 13 російських дипломатів із тих неба-
гатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні сто-
сунки з РФ де-факто заморожені.

Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише
до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського
життя. Україна відчуває це щодня в окупованому українському Кри-
му та на Донбасі.

Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення
ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових
та економічних санкцій.

Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових
людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права.

Ïåðåäñâÿòêîâ³ çíèæêè â³ä «ÀÃÐÎ ËÒÄ»
З 4 по 7 квітня (включно)

У магазинах «АГРОМАРКЕТ» (вул. Молодіжна) та «ЛИБІДЬ» (май-
дан Шевченка) – знижка 5% на всі види товарів.

НА АВТОЗАПРАВЦІ по вул. Міцкевича – знижка 50 копійок
на кожен літр пального.

Додаткові ставки ДЮСШ «Юність»
Сесія Турківської районної ради надала дозвіл на збільшення штатної чисельності – сім чо-

ловік – ДЮСШ «Юність». Це ті тренери та сезонні робітники, які досі працювали в громадській
організації ДЮСШ «Бескид».

Зокрема: 0,5 ставки – заступника директора з навчально-тренувальної роботи; 2,5 ставки – тренери-
викладачі з футболу; 0,25 ставки – тренера-викладача з гирьового спорту та 1 ставка – сторожа гірсько-
лижного витягу. А також сезонні ставки: 2 – робітників стадіону; 0,25 – тренера-викладача з лижного
спорту та 0,5 – тренера-викладача з гірськолижного спорту. Таким чином, починаючи з 1 січня 2018
року, спортшколу «Бескид» районний бюджет не фінансує.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сім’ї – Глущенко та Малетич –
щиросердечно вітають з юві-
леєм – 35-річчям від дня народ-
ження – о. Сте-
пана Старе-
вича – насто-
ятеля храму
Св. Муче-
ників Макка-
веїв с. Красне, і
бажають ювіляру
міцного здоров’я,
радості служіння Господу і лю-
дям, Божого благословення у
щоденному житті.

Нехай Господь здоров’я й
силу посилає,

На всіх шляхах благослов-
ляє.

Хай дасть наснаги Вам і
сили,

Щоб довго Господу служили,
Щоб без горя і журби
Весь свій вік прожили.
Нехай сіяє кожен день доб-

ром,
Хай радість птахом кожну

мить співає.
Хай наша вдячність, шана і

любов
Вам у житті завжди допо-

магають.
Боже ласкавий!
В цю чудову весняну днину
Благослови цю прекрасну

людину.
Дай їй під сонцем у радості

жити
Многая, многая, многая

літа!

- Михайле Михайловичу,
коли і у зв’язку з чим виникла
ідея створити на теренах
Турківщини національний парк
з такою автентичною на-
звою?

- Загалом, створення заповід-
них територій – добра справа.
Це збереження біорозмаїття,
фауни і флори, зокрема тої, що

може бути знищена людиною чи
свійськими тваринами. Унікаль-
ну рослинність, для прикладу,
іноді витоптують корови під час
випасання. Та й люди, хтось не-
свідомо, через незнання, а
буває, й цілком усвідомлено,
знищують червонокнижні види,
які за кордоном оберігають як
національне надбання. А парк
передбачає деякі обмеження
доступу до заповідних площ. До
речі, в нашому районі уже дек-
ілька років існує регіональний
ландшафтний парк «Надсянсь-
кий», який є частиною першого
у світі тристороннього біосфер-
ного резервату «Східні Карпати»

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÀÐÊ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ» –

перспективи збереження ландшафтів західної
частини Українських Карпат

Сьогодні нікого не треба переконувати в тому, що кар-
патські гори – це унікальна перлина не лише України, а і євро-
пейського континенту. Їх краса (на жаль,  за останній час дещо
спотворена через недбайливе господарювання людини), ма-
нить численних туристів, тих, хто відчуває душевну насоло-
ду,  перебуваючи в оточенні неповторної флори та фауни, хто
відчуває потужний приплив сил та енергії, вдихаючи, як жит-
тєдайний бальзам, цілюще, настояне на запашних травах,
повітря. Карпати – нерукотворне чудо, оспіване й возвеличе-
не багатьма поетами, письменниками, композиторами. Лю-
дина, яка любить і вміє спілкуватися з природою, почуваєть-
ся тут справді щасливою. Саме тому, вкрай необхідно тепер-
ішньому та прийдешнім поколінням зробити все можливе для
захисту і збереження Богом даної краси, показати, що людина
творець, а не руйнівник.

Власне важливим, можливо, дещо й запізнілим, в цьому кон-
тексті, є створення національного природного парку «Бойкі-
вщина», який стане відчутним і дієвим фактором для поря-
тунку тієї частини Карпат, що належить до Турківщини. Сьо-
годнішня наша розмова про ідею та початок , перспективи та
проблеми реалізації природоохоронного проекту, що вселяє
надію, з директором ДП «Боринське лісове господарство» ,
секретарем постійно діючої  депутатської комісії з питань
комунального майна та приватизації  Львівської обласної ради
Михайлом Ільницьким.

і дає досить непогані результа-
ти в плані збереження довкіл-
ля. А вісім років тому визріла ідея
створити на наших теренах на-
ціональний парк «Бойківщина».
У 2013 році тодішній голова Тур-
ківської РДА Михайло Кінь сфор-
мував спеціальну робочу групу
для створення парку. До роботи
було залучено науковців-еко-

логів, які
дали свої
о бґрунто -
вані вис-
н о в к и .
Вони реко-
мендували,
щоб до но-
востворе-
ного парку
увійшли за-
повідні те-
риторії, які
функціону-
ють в угід-
дях, що вхо-

дять в зону відповідальності Бо-
риинського лісгоспу. А це, окрім
уже згадуваного «Надсянсько-
го», ландшафтний заказник за-
гальнодержавного значення
«Пікуй» , загально – зоологічний
заказник місцевого значення
«Либохорівський», заповідні
урочища місцевого значення
«Ялина», «Красне», «Сигла».
Загалом – більше 40% від за-
гальної площі угідь нашого
лісгоспу, що становить 18409 га.,
в тому числі вкриті лісовою рос-
линністю землі – 16447 га. Якщо
брати до уваги світові норми за-
повідності в межах лісогоспо-
дарських підприємств, то вони

не перевищують 15 – 20
відсотків.

- Очевидно, зі створенням
національного парку ще й інші
території Вашого підприєм-
ства стануть заповідними?

- Так, заповідні площі
збільшаться й займатимуть
близько 50% наших угідь. Йдеть-
ся про лісові масиви та прилеглі
до них території в районі сіл Бо-
берка та Верхня Яблунька, де
знаходиться водно – болотне
угіддя «Верхнє болото  «Надсян-
ня», площею приблизно 1 гек-
тар. Цей природній комплекс є
унікальним непорушним угіддям
болотного типу у Карпатах, що
складається із верхнього боло-
та, вологих та перезволожених
біотопів, струмків і потоків, збо-
лочених  ділянок фрагментів
смерекових лісів. Це угіддя є не-
замінним осередком збережен-
ня багатьох рідкісних видів рос-
лин і тварин. Рослинність, яка тут
є, наші сусіди, поляки, розводять
штучно. На цьому невеликому
клаптику землі водиться все те,
що на болотах Білорусі. Для при-
кладу: андромеда багатолиста,
плодоніжка болотна, зозульки
м’ясочервоні (на фото), росич-
ка круглолиста, група формацій
горбасто – мочажинного комп-
лексу та ряд інших рідкісних рос-
лин. Окрім того, це водно – бо-
лотне угіддя акумулює води по-
верхневого стоку навколишніх
силових поверхонь, що сприяє
зниженню рівня паводку в до-
лині річки Сян. Враховуючи це,
та ряд інших унікальних  можли-
востей цієї території, важливо,
щоб тут була обмежено доступ-
на заповідна зона.

- А як відіб’ється це на гос-
подарській діяльності, в дано-
му випадку Вашого підприєм-
ства?

- Звичайно, відіб’ється. Не
може ефективно функціонувати
лісгосп на 10 - 12 тисячах гек-
тарів, а тому є реальна загроза
його ліквідації, приєднання до
ДП «Турківське лісове господар-
ство». Окремі лісництва
відійдуть до парку, а , скажімо,
Мохнатське взагалі може перей-
ти до Славського лісгоспу. Тоді
постане питання, як бути з на-
шим тепличним комплексом,
який є одним з найкращих в об-
ласті. Звичайно, можна на базі
нашого лісгоспу створити адмін-
істрацію парку «Бойківщина»,
тоді багато проблемних питань
буде знято. Але про це ще рано
говорити, хоча й треба, аби зго-
дом не було пізно.

Хочу, щоб мене правильно
зрозуміли – ми в жодному ви-
падку не піддаємо сумніву
доцільність створення парку,
мене як депутата обласної ради
хвилює, щоб було враховано
соціальну складову, зокрема
питання забезпечення палив-
ними дровами населення  від
Нижньої Яблуньки до Боберки.
І це- дуже  важливо. Необхідно
прорахувати, скільки якому селу
потрібно дров. Таким чином і
привчати людей до того, що їх
треба виписувати. Самовільні
рубки в угіддях національного
парку, до яких, на жаль, звикли
жителі нашого району, – це вдвічі
вища такса за нанесені збитки

та автоматично – кримінальна
відповідальність. Три роки
поспіль Міністерство екології
України не надавало нам ліміти
на проведення на цьому на-
прямку санітарних очисних ру-
бок, очистки від захаращення,
через те жителі вищеназваних
сіл не мали змоги придбати дро-
ва для опалення осель, відпові-
дно, чого гріха таїти, вони їх до-
бували самовільно.

Зі створенням парку виникне
іще одна проблема, про яку та-
кож треба говорити. До його
угідь увійдуть території, на  яких
люди мають ділянки для будів-
ництва дач. Реально вони вести
будівництво тут не зможуть,
адже в ландшафтній території це
категорично заборонено.

- Михайле Михайловичу,
хочу, щоб Ви розповіли нашим
читачам про  режим функціо-
нування парку. Багато людей
вважають, що туди заборо-
нять доступ.

- У національному парку є
кілька зон. Ядро, в якому прак-
тично заборонено вести будь-
яку господарську діяльність,
зона поза ядром та господарсь-
ка зона, в якій  дозволено гос-
подарювати. Тут можна прово-
дити окремі рубки. Хоча конкрет-
но, по видах робіт, говорити ще
рано. Будуть визначені зони, тоді
й буде прописано всі механізми,
пов’язані з господарюванням.

- На Вашу думку, коли парк
«Бойківщина» розпочне функ-
ціонувати?

- Недавнє погодження дирек-
торів лісогосподарських
підприємств району – це попе-
редній етап. Основний - пройде
в агентстві лісових ресурсів, а
вже тоді буде указ Президента
України. Думаю, весь процес за-
вершиться до вересня 2018
року. Тоді буде створено адміні-
страцію парку з відповідним
штатом та фінансуванням з дер-

жавного бюджету. До парку увій-
дуть : Пікуй, полонини, дві третіх
Либохірського  та Яблунського
лісництв та половина Сянківсь-
кого. Загальна площа парку з уг-
іддями, що відійдуть від нашого ,
Турківського  лісгоспів та «Галс-
ільлісу», складає приблизно 16
тисяч гектарів.

- Цікаво, як буде з Пікуєм, де
зараз поляки практично без-
контрольно їздять позашля-
ховиками, квадроциклами, а
повертаються звідти – ще й
людськими городами?

- Однозначно, так не буде.
В’їзд транспорту заборонять, а
натомість створять  піші турис-
тичні маршрути. Адміністрація
парку братиме й екологічний
збір, як це роблять у європейсь-
ких державах, щоб не лише спо-
живати бюджетні кошти , а й за-
робляти на туризмі.

Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÓ
ÃÐÎÌÀÄÓ ÍÅ

Ö²ÊÀÂÈÒÜ ÆÈÒÒß
Ì²ÑÒÀ

 Такий висновок  напро-
шується  після звіту про робо-
ту міської ради за минулий рік,
який зробив минулої неділі у
культурн о-м истецьком у
центрі «Україна»  Геннадій Ко-
гут. Хоча оголошення про про-
ведення такого заходу було оп-
рилюднено заздалегідь, прий-
шло надто мало людей.

Але, як сказав міський голова,
розпочинаючи свій виступ перед
громадою міста, хто захотів прий-
ти послухати  звіт, той  і прийшов.
Хоча, знову ж таки, за словами Ген-
надія Когута,  «мав би бути звіт про
роботу міської ради за 2017 –й рік, а
вийшов  звіт про «злочинну
діяльність» міської ради за минулий
рік, зроблений на основі судової тя-
ганини, яка лягла  на плечі його, як
голови міста, та яка, на превели-
кий жаль, ще не закінчилася. Мину-
лої п’ятниці у приміщенні міської
ради знову  пройшла  чергова серія
обшуків.  Звісно, що працювати нор-
мально у такій атмосфері  та такій
обстановці дуже і дуже важко.  Ро-
боту  кількох важливих для міста
проектів, з тих чи інших причин, було
зірвано. І про це також  детально
розповів присутнім міський голова.
Та все ж, незважаючи на труднощі,
багато  чого міська влада зробила
за рік, що минув, і про це  сказано  у
її звіті, який   висвітлено на  сайті
Турківської міської ради. Розповів
Геннадій Когут і про плани на май-
бутнє,  а також щиро подякував
колективу міської ради, депутатам,
усім небайдужим  жителям міста
за підтримку і взаєморозуміння.

Детально ознайомитися зі
звітом  можна на інтернет-
сайті Турківської міської ради
turka-mrada.gov.ua

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Дорогу хресну маму – Стефу Іванівну Добрянську із Явори – щи-
росердечно вітає із ювілеєм похресниця Марія з сім’єю і бажає їй
міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, доб-
ра і достатку, Божої ласки на життєвій стежині.

З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

«×àð³âíà óêðà¿íî÷êà»
Днями у Риківській ЗОШ І-ІІ ст. відбувся пре-
красний захід, який надовго залишиться в

пам’яті усіх присутніх.
Класний керівник 6 класу Катерина Михайлівна

Шуптар підготувала конкурс «Ми – україночки», у
якому взяли участь усі учні класу. У святково при-
браний зал, під оплески глядачів, зайшли конкур-
сантки (Христина Спутаник, Соломія Харьо, Ма-
рія Жавко, Вікторія Стефаник та Юлія Кропивниць-
ка). Хлопці-ведучі, представивши учасниць конкур-
су та журі, оголосили перший конкурс, під назвою
«Візитка», в якому дівчата розповіли про себе та
про походження свого імені. Після першого кон-
курсу дівчата покинули сцену, і поки вони пере-
одягалися в український національний одяг, ве-
дучі програми – Михайло Шуптар та Володимир
Жавко – заспівали пісню «Матуся навчила», під
музичний супровід вчителя музики Ірини Василів-
ни Кричківської. Згодом вони оголосили другий
конкурс «А сорочка мамина біла-біла». Конкур-
санток запросили на сцену, де ті розповіли про
елементи українського костюма. Цікаві та захоп-
люючі розповіді зачарували усю залу. Потім Мико-
ла Стефаник дав старт третьому, найцікавішому і
захоплюючому конкурсу «Мої таланти», за умова-

ми якого конкурсантки продемонстрували свій та-
лант (малювали малюнок, співали пісню, декла-
мували вірш, приготували салат і випічку). Журі оц-
інювало оригінальність номера, артистичність
кожної учасниці та майстерність виконання. На-
ступним був конкурс, у якому дівчата плели коси.
Його оголосив Мар’ян Захарчич. Після цього Мар-
’ян Дубчак повідомив про конкурс «Маленька по-
мічниця», де учасниці отримали назви українсь-
ких страв та розповіли, які продукти потрібні для
їх приготування.

І останній конкурс мав назву «Фруктова нарізка»,
який оголосив Мар’ян Білокопитий. Тут кожна учас-
ниця отримала однакову кількість фруктів, і їхнім
завданням було якнайшвидше і найкрасивіше
оформити фруктову нарізку.

Поки журі підбивало підсумки конкурсної про-
грами, Катерина Михайлівна подякувала батькам
за їх візит до школи, за їхніх прекрасних, талано-
витих дітей, а учасницям побажала бути завжди
красивими та впевненими в собі.

На завершення усіх об’єднала пісня «Одна ка-
лина» і журі ще раз оплесками подякувало учас-
ницям та нагородило дівчат дипломами з відпов-
ідними титулами. Ми щиро вдячні усім за чудово
проведений час і вкотре переконані, що наші діти
справді талановиті.

Батьки учнів Риківської ЗОШ І-ІІ ст.

Турківська  кому-
нальна централь-
на районна  лікар-
ня, яка надає
практично повний
спектр амбулатор-
ної допомоги
мешканцям краю,
отримала 7 інвал-
ідних візків, якими
відтепер забезпе-
чено 7 відділень
медзакладу.  В.о.
головного лікаря
Костянтин Коро-
бов  та працівники
лікарні висловили
подяку Голові
правління Фонду
допомоги Володи-
миру Савруку, який
вже не вперше
надає допомогу
людям з особливими потребами та обмеженими можливостями у
вигляді інвалідних візків різних категорій не тільки медичному зак-
ладу, а й родинам, у яких є така необхідність.

Олена КЛЮС.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ²É ÊÖÐË

НА ВЕЛИКОДНІЙ
КОШИК ДЛЯ СОЛДАТ

Сумлінно  працюють волонтери  Турківщини по збору допо-
моги для бійців, які захищають   суверенітет нашої держави
на Сході України.  Хоча хотілося б більшої активності від  пере-
січних громадян району, церковних громад,  приватних
підприємств.

Так з  минулого року, станом  на 1 січня поточного року,  у «волон-
терській»  касі залишилося  благодійних внесків,  на суму  8874

гривні. З початку  цього року,  станом на  21 бе-
резня,   волонтерами   було зібрано від небай-
дужих громадян 15035 гривень,   витрачено на
потреби   наших відважних захисників 18462
гривні.  Залишок становив 5447 гривень.

Хочу повідомити жителів району, що зараз
іде збір коштів (не продуктів) для того, аби
зробити кожному  нашому  воїну – жителю
Турківщини –  гарний, багатий великодній  ко-
шик. Щоби  не тільки ми, а й вони відчули

радість великого Світлого Воскресіння.  Грошові пожертви можна
приносити  в кінотеатр, до  Марії Матківської.

Мирослава  КАЛИНИЧ,
голова благодійного фонду «Милосердя».

ÒÈÏÎÂ² Ë²ÊÀÐÑÜÊ² ÀÌÁÓËÀÒÎÐ²¯
У рамках реформи сільської

медицини, Мінрегіон розробило
типові проекти сучасних медич-
них амбулаторій сільської меди-
цини. За попередніми розрахунка-
ми, 1 кв. м. будівлі, яка виглядає
привабливою й ошатною, в се-
редньому коштуватиме при
спорудженні 11-12 тисяч гри-
вень. Це без медичного облад-
нання та транспорту. В
міністерстві кажуть, що де-
шевше будівництво нових ме-
дичних закладів, аніж реконст-
рукція існуючих приміщень.

У нашому районі дві такі
лікарські амбулаторії буде споруд-
жено у селах Нижня Яблунька та
Либохора.  І, як наголосив голова
Львівської ОДА Олег Синютка на
звіті голови Турківської  райдержад-
міністрації Олександра Лабецького, зроблено це буде до кінця 2018 року. В даний час у цих селах уже
підібрано земельні ділянки, розроблено детальний план територій, проведено громадські слухання,
й проект землеустрою уже скеровано на погодження у відповідні служби. Головний архітектор району
Петро Юдицький каже, що протягом двох місяців уся документація буде готова й будівельники можуть
приступати до роботи.

Вигляд типового проекту амбулаторії справді красивий, важливо лишень щоб тут медики надавали
сучасні якісні послуги.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ ÑÂßÒÊÎÂÀ  ÂÈÑÒÀÂÊÀ
З 1991-го року, традиційно,  у часі Великодніх свят,  прохо-

дить районна Великодня виставка писанок, великодніх компо-
зицій,  кошиків, рушників, а також дитячого малюнка «Велик-
день – очима дітей».

У ній  щорічно беруть участь  до 80 учасників, які для огляду пред-
ставляють близько 350-400 своїх робіт.  З її експонатами кожного
року  знайомляться майже 2000  відвідувачів. Це не тільки жителі
нашого міста, але й інших регіонів –  Закарпаття, Волині, Рівненщи-
ни, Тернопільщини, які проживають нині далеко від своїх етнічних
земель, але приїжджають на рідні терени на Великодні свята.

 Говорячи про виставку, не можна не відзначити наших прекрас-
них майстринь-писанкарок. Таких  як Олександра Цуняк,  Галина
Дем’ян з Турки, Катерина Ціко з Либохори, Ольга Сверлович з Бітлі
та багато інших.

 У цьому році Великодня виставка відбудеться  10-11 квітня, в
культурному центрі «Україна», з 13.00 години.

Микола Комарницький,
провідний методист  з народних промислів  та роботі з дітьми РНД.

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У КОНКУРСІ ім.

М. ЛЕОНТОВИЧА
Минулої неділі в  м. Самбір

пройшов обласний конкурс хо-
рової пісні, присвячений 140-
річчю з дня народження  ви-
датного  українського компо-
зитора Миколи Леонтовича.
У ньому взяли участь і висту-
пили 19 колективів хорового
співу Турківського, Старо-
самбірського, Самбірського,
Городоцького, Яворівського,
Мостиського, Дрогобицько-
го, Сколівського, Стрийсько-
го районів.

Наш район  представляла на-
родна хорова капела «Карпати»
(керівник – Микола Боберський,
диригент – Уляна Боберська).
Увазі журі та присутніх  колектив
представив такі музичні твори  М.
Леонтовича:  «Червона калина»,
«Чорнії брови» та «Льодолом».

За оцінкою журі, хоровий ко-
лектив з Турківщини виступив на
хорошому мистецькому рівні, а
глядачі бурхливими оплесками
нагородили його творчість.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ПОЧАРКУВАВШИ,
ПОЗБУВСЯ ТЕЛЕФОНА

Очевидно й не здогадувався житель с. Шандровець, який по-
вернувся зі Львова електричкою до Турки, що потрапить в
халепу з кримінальним присмаком. Коли прибув на залізничну
станцію й зайшов всередину приміщення, до нього підійшли
троє незнайомих й запропонували разом почаркувати. Швидко
нові друзяки перейшли колію і на одній з «точок» придбали са-
могон, який неподалік і розпили.

Коли гість із Шандрівця добряче охмелів, один з нових товаришів
поцупив у нього мобільний телефон. Протверезівши, потерпілий
звернувся з відповідною заявою до поліції, працівники якої швидко
встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий урод-
женець Черкаської області, з місцем реєстрації в місті Миколаїв
(обласний центр), який уже 7 місяців, як сам зізнався, мешкає в м.
Турка з однією місцевою жителькою. У скоєній крадіжці він зізнав-
ся. Працівники поліції проводять слідчі дії, вирішується питання про
оголошення підозри зловмиснику.

Наш кор.

У Турці вже немає
школи-інтернату

Своїм рішенням сесія Турківської районної ради реорганізува-
ла, шляхом перетворення, Турківську школу-інтернат І-ІІ сту-
пенів у Турківську гімназію №1 із структурними  підрозділами
початкової  школи та інтернату,  з частковим, або повним
утриманням. Іншим пунктом рішення навчальному закладу при-
своєно ім’я легендарного бійця АТО, турківчанина, що загинув
на російсько-українській війні, –  Олександра Ільницького.

Усіх працівників школи-інтернату буде попереджено про можли-
ве звільнення, у зв’язку з реорганізацією, в порядку, передбачено-
му трудовим законодавством України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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30 березня святкує свій день народження жителька м. Турка –
Ганна Григорівна Галишин. З цієї нагоди дорогу і люблячу, чуйну і
турботливу дружину, маму і бабусю сердечно вітають люблячий чо-
ловік Михайло, дочка Галина, зять Віктор, син Михайло, невістка
Іванна, любимі бабусині онуки Назарій, Со-
фійка, Сергійко та Анічка і бажають їй міцно-
го здоров’я, гарного настрою, достатку і ро-
динного тепла, благополуччя і добра, Господ-
ньої ласки і опіки – на довгі, щасливі і мирні
роки життя.

Матусю, бабусю, ми хочем Вас привіта-
ти

З народження днем і Вам побажати.
Щастя й радості, сонячних ранків
В злагоді з рідними теплих світанків.
Хай без хвороби вік довгим Ваш буде,
І хай навкруги будуть щирі лиш люди.
В цей день особливий для Вас – усі квіти
Спасибі Вам, рідна, за все в цьому світі.

У перший день квітня святкує свій ювілейний день народження
щира, добра, завжди весела і життєрадісна, найкраща у світі сест-
ричка і кума, жителька с. Кривка – Мирослава Іванівна Чичерська.

З нагоди чудового ювілею бажаємо Тобі, дорога Мирославо і тіточ-
ко, міцного здоров’я, родинного тепла і благополуччя, сімейного
затишку, достатку, радості і миру, Божої ласки, благодаті і опіки на
довгі і щасливі роки життя.

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.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою і любов’ю – Михайло і Марія Матковські та їхні діти зі

своїми сім’ями.

Дорогого і люблячого кума – Михайла Семеновича Дупіряка – із
золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – щиросердеч-
но вітають куми з Турки і бажають шановному ювіляру міцного здо-
ров’я, світлої радості в житті, сповнення усіх добрих задумів і планів,
достатку, миру, поваги від людей, Божої ласки на многії літа.

Любові, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів у хату прибуде
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя й долі – на многії літа!

27 березня відсвяткувала свій 60-річний ювілей жителька с. Яво-
ра – Стефа Іванівна Добрянська.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу куму і хресну маму з нагоди
ювілейного свята сердечно вітають кума Галина з родиною і по-

хресниця Наталя. Шановній ювілярці вони бажа-
ють довгих і щасливих років життя, міцного здо-

ров’я, Божої опіки на кожному кроці.
Хай обминають Вас  тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Педагогічний колектив Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ст. сердечно
вітає з днем народження, яке святкуватиме 1 квітня, вчи-
теля 3 класу – Тетяну Василівну Лозінську –  і бажає
шановній іменинниці міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, натхнення, успіхів у роботі,
родинного благополуччя, здійснення мрій, дос-
татку, удачі, Божої ласки і опіки на многії і благії
літа!

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 та миром!

– Бібліотека обслуговує дитя-
че населення міста, хоча дуже
часто її поріг переступають й
дорослі – батьки дітей, бабусі
або ж дідусі, вчителі, вихователі.
Ми стараємося допомогти кож-
ному, хто звертається до нас,  –
каже Ольга Михайлівна. – Книж-
ковий фонд бібліотеки представ-
лений більше 9000 примірників,
знаходиться  у нашому при-
міщенні й  Інтернет-центр, який
надає безкоштовні послуги кори-
стувачам бібліотеки.  Щодо  при-
міщення, то  в даний  час  маємо
з ним  проблеми – місцями про-
тікає дах. І для того, аби зберег-
ти його у належному стані,  по-
трібно повністю перекрити дах
та відремонтувати фасадну час-
тину будівлі. На  це потрібно  399
тис.775 гривень.  Тому наша
бібліотека  вирішила взяти
участь в обласному конкурсі
мікропроектів.  Щиро надіємо-
ся на позитивний результат,
адже, реалізувавши проект, бу-
дуть створені комфортні умови
для функціонування    районної
бібліотеки для дітей.

–  Ольго Михайлівно, колись
націлювали бібліотекарів на
те, аби вони працювали з чи-
тачами. Зараз  питання став-
лять трохи по-іншому: кни-
гозбірня має працювати з гро-
мадою.

–  Дійсно,  співпраця має бути
і  з читачами,  і  з тими, хто не
став читачем бібліотеки, теж.
Наше завдання  – долучити їх до
бібліотеки. Можливо, хтось  з
жителів міста прийде на тренінг,
а хтось –  на лекцію чи презен-
тацію якоїсь нової  книги. Сучасні
успішні бібліотеки роблять усе
для того,  щоб бути потрібними.
Смію стверджувати, що й наша
бібліотека до таких належить.
Адже вона уже перетворилася
на справжній центр дозвілля
для дітей, центр спілкування, а
не тільки інформаційний. Хоча,
звісно, основна функція бібліо-
теки –  все-таки надати  дитині
інформацію, навчити працювати
з книгою – джерелом інфор-
мації,  навчити відбирати з книг,
журналів, газет ту, яка  потрібна,
яка допомагає їй  навчатись,
розвиватись. Але нині  й цього
замало, тому шукаємо шляхи,
аби бути потрібними громаді.
Активно себе  рекламуємо,
влітку виходимо на дитячі май-
данчики, розмовляємо там  з
дітьми, інформуємо про свої
заходи у школах і запрошуємо на
них школярів, переконуємо своїх
користувачів, що не все можна
знайти в Інтернеті, й не всьому
там можна довіряти.  Зосеред-
жуємось на категоріях користу-
вачів, які потребують особливої
уваги, звідси у нас  тісна  співпра-
ця  із Турківською школою-інтер-
натом та вихованцями дитячих
будинків.

–  Отже,  ваша бібліотека
відкрита і для дітей, і для до-
рослих?

– Звичайно, що заходять і до-
рослі, адже  у нас, як я уже зга-
дувала,   працює Інтернет-центр,
де безкоштовно можна покори-
стуватися комп’ютером, по-
спілкуватися по Скайпу, написа-
ти електронний лист. Незаба-
ром в бібліотеці має запрацю-
вати клуб кодування для дітей
«Code Club Ua», де  волонтери
(програмісти, вчителі інформа-
тики)  безоплатно навчатимуть
дітей комп’ютерного програму-
вання.

– А чи  можуть  стати чи-
тачами  вашої  бібліотеки
дошкільнята?

– Як правило, таким малень-
ким дітям давати книгу в руки  не
можна.   Тільки  у присутності
батьків. Батьки розписуються у
формулярі, а ми вже націлюємо
їх,  щоби вони проконтролюва-
ли, аби дитина  акуратно читала
і гарно  поводилася з книжеч-
кою.  Часто  приходять до  нас
на екскурсії (ми назвали їх
«Перші кроки до бібліотеки»)
вихованці дитячих садків, особ-
ливо  із сусіднього  – дитсадка
№1 м. Турка.  В ігровій формі
розповідаємо їм, що бібліотека
– це будиночок, де живуть кни-
жечки, що кожна книжечка має
своє місце, що вона ходить в
гості. Тобто,  по-дитячому старає-
мось націлити маленьких
відвідувачів  на розуміння понят-
тя «бібліотека».

– Ольго Михайлівно, що  ж
цікавого відбулося у дитячій
бібліотеці за останній час?

–  З метою популяризації і
підтримки дитячого читання, за-
лучення до бібліотеки нових
юних користувачів,  у нас відбу-
лися  різні цікаві заходи. Це го-
лосні читання,  успішно пройшов
Всеукраїнський тиждень дитя-
чого читання, користувачі  беруть
участь в  різноманітних обласних
та всеукраїнських конкурсах.
Наприклад, у  рамках обласного
проекту «Літературний десант»,
у районній бібліотеці для дітей
відбулася зустріч юних читачів з
відомими письменниками. На
Турківщину завітали Олександр
Зімба, Юлія Ліщинська і Наталія
Трохим, які представили свої
твори. Діти активно спілкували-
ся з авторами книг, задавали
питання, А їх цікавило усе –  як
пишуть книги, які книжки ці пись-
менники  читали в дитинстві, як
вчилися в школі і багато іншого.
Гості  подарували декілька кни-
жок у  бібліотеку, а  діти отрима-
ли автографи та сфотографува-
лися з літераторами на згадку
про цікаву зустріч. Відзначили ми
й 205 років  від дня народження
великого англійського письмен-
ника Чарльза Діккенса. Під час
обласного Дня дитячого читан-

ня працівники бібліотеки у
Турківській школі-інтернаті  чи-
тали дітям оповідання Євгена
Гуцала «Сім’я дикої качки».
Влітку ми організовували літні
читання, під назвою «Літнє сон-
це на книжковій сторінці», які
проводили не  лишень у бібліо-
теці, а й на дитячих  майданчи-
ках, у парку, на лісовій галявині.
А в цей же  час в бібліотеці  була
розгорнута ілюстрована книжко-
ва виставка «Ми хочемо, щоб
ваше літо книгами  було зігріте».
Також працівниками бібліотеки,
разом з  юними читачами,  про-
ведено бібліотечні уроки «Пра-
во у нашому житті», «Правовий
ключик»,  мультимедійні пре-
зентації «Подорож країною за-
кону». У  Міжнародний день
рідної мови стартував соціаль-
ний проект «Книга для друга»,
метою якого було забезпечен-
ня бібліотек Луганської та До-
нецької областей україномов-
ною літературою. Бібліотеки
Турківської ЦБС зібрали двісті
книжок для дітей, які навчають-
ся на Сході України, де свою ча-
стку внесла і   районна дитяча
бібліотека. Зараз особливу увагу
слід звертати   на національно-
патріотичне виховання дітей. З
цією метою  дитячими бібліоте-
карями  були  організовані дні
інформації «Україна – унікаль-
на, Україна – надзвичайна!».
Наші користувачі взяли  участь у
міжрегіональному конкурсі ди-
тячої листівки «Бібліотека. Кни-
га. Родина», який був оголоше-
ний Львівською і Харківською
обласними бібліотеками для
дітей трьох вікових категорій.
Найкращі листівки було презен-
товано у нашій бібліотеці та над-
іслано до Львівської обласної
бібліотеки для дітей для подаль-
шої участі в конкурсі.   Слід заз-
начити, що жодне державне свя-
то не залишається  поза увагою
бібліотеки. Та й не тільки патрі-
отичній роботі, а й останнім ча-
сом  чимало  приділяємо уваги
проблемам екології і взагалі
збереженню життя. які надзви-
чайно гостро постали перед
людством. Тема ця для нас не
нова. У  її рамках провели еко-
логічну годину «Люби, знай, бе-
режи»,  перед Новим роком –
бесіду-роздум «Захисти лісову
красуню». Також популяризує-
мо  серед дітей  і літературу з
питань мистецтва, медичні знан-
ня, літературу духовної темати-
ки.

– А як  справи із  забезпечен-
ням дитячої бібліотеки  нови-
ми виданнями? Чи попов-
нюється  бібліотечний фонд
благодійними внесками –  кни-
гами із сімейних бібліотек?

–  Згідно статистичного аналі-
зу,  минулого року  у  нас  було
675 користувачів, віком до 15
років. А  забезпечення книгами
склало не багато –  13, 7 відсот-
ка. Надійшло нам  у 2017 р.  268
екземплярів  нових  книг.  На
жаль, мало, дуже мало  дитячих
книжок  дарують бібліотеці  пе-
ресічні громадяни. А ми залюб-
ки взяли би  гарну, ще  не  пони-
щену дитячу книжку до себе на
полицю,  замість того, щоби
людина   викинула  її на смітник
чи спалила. Бо  книга – це дже-
рело знань для школяра, студен-
та, кожної людини.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÉÒÈ Â ÍÎÃÓ ²Ç
ÑÜÎÃÎÄÅÍÍßÌ

Турківську центральну районну бібліотеку для дітей за су-
місництвом очолює заступник директора центральної бібліо-
течної системи по роботі з дітьми Ольга Косолович – моло-
дий, ерудований фахівець бібліотечної галузі, яка стараєть-
ся на тупцювати на місці, а підносити роль дитячої бібліоте-
ки в районі на якісно вищий щабель. У свій час Ольга Михайлів-
на закінчила Українську академію друкарства (спеціальність
– технолог-видавець), проте,  пов’язавши своє життя із бібліо-
текарською справою,  почала здобувати ще одну освіту – у
Львівському Національному університеті ім. І. Франка, на фа-
культеті культури і мистецтва.  Сьогодні  дитячий  бібліо-
текар  залюбки розповідає про роботу працівників  бібліоте-
ки, спрямовану  лише на  одну мету – популяризацію і підтрим-
ку дитячого читання, залучення до бібліотеки нових юних ко-
ристувачів.
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Районну раду очолює Володи-
мир Лозюк, який став депутатом
за списком від «ВО «Батьківщи-
на». Окремий звіт про його
діяльність на цій посаді вже було
опубліковано у газеті «Бойківщи-
на» та прозвітовано і затверд-
жено на сесії районної ради 22
березня.

Практика проведення
спільних засідань комісій, участь
у засіданнях президій дозволи-
ла ефективно обговорювати пи-
тання в період підготовки до
сесій. Тому на сесіях виникає
значно менше дискусій, прийма-
ються обґрунтовані рішення
районної ради.

 На засідання комісій запро-
шуємо керівників установ, орган-
ізацій. У дискусіях, іноді дуже
гострих, знаходимо рішення, які
найбільше підходять для грома-
ди, інтересів жителів району.

На засіданнях фракції  погод-
жуємо порядок денний сесій
Турківської  районної  і  міської
рад. Розглянуто ряд питань, що
стосуються соціально-економі-
чного розвитку району, бюджету,
освіти, культури, медицини, ЗМІ,
соціального захисту населення,
політичної ситуації в країні, звер-
нень громадян.

За звітний період депутатами
фракції ВО «Батьківщина» було
направлено і розглянуто 17 де-
путатських звернень і заяв  сто-
совно політичної ситуації в Ук-
раїні, тарифів на газ, електрое-
нергію, житлово-комунальних
послуг,  недопущення вирубки
лісу, недопущення продажу
землі. Протягом  2017 р. та трьох
місяців 2018 року прийнято 1254
громадян, з них – 911 звернень
задовільнено, 343 – роз’яснено.

Переважна більшість звер-
нень стосується надання мате-
ріальної допомоги для лікуван-
ня, ремонту житла, обстеження
матеріально-побутових умов
для субсидії, соціальної допомо-
ги, харчування дітей в школі-
інтернаті, ремонту доріг, транс-
портного сполучення, забезпе-
чення діловою деревиною.

Депутати проводять прийом
громадян. Переважну більшість
звернень вирішують позитивно,
по інших надають роз’яснення,
консультації.

Хоч на практиці, громадяни,
знаючи, де працюють депутати,
звертаються і за місцем їх робо-
ти, в ранковий чи вечірній час –
за місцем проживання. Двері
для виборців, від наших депу-
татів, завжди відчинені.

Співпраця з районною радою,
фракцією «ВО «Батьківщина» у
Львівській  обласній раді (керів-
ник Юрій Гудима), депутатом
обласної ради від фракції «ВО
«Батьківщина» Ігорем Комар-
ницьким сприяла  реалізації
мікропроектів місцевого розвит-
ку. А це відремонтовані ФАПи,
народні доми, школи.

Допомагають наші депутати
учасникам АТО, бійцям на

фронті. Співпрацюємо з благо-
дійним фондом «Милосердя»
(Мирослава Калинич), передає-
мо кошти, продукти, ліки  адрес-
но вихідцям з нашого району, які
воюють на Сході.

У зону АТО неодноразово з гу-
манітарною допомогою їздив

Володимир Лозюк – голова рай-
онної ради.

Депутати фракції «ВО «Батьк-
івщина» брали активну участь у
фестивалях: «Свято хліба» – смт.
Бориня, «День Дністра» – с. Вов-
че, «Бойківська коломийка» –
смт. Бориня, районному конкурсі
вертепів – м. Турка та фестивалі
«Проживаймо без біди до дру-
гої коляди» – м. Турка, відзна-
ченні державних свят, знамен-
них і пам’ятних дат, флешмобах
: «Розмовляй українською»,
присвяченого Дню української
мови та писемності, «Єдина
країна», присвяченого Дню Со-
борності України, дню народ-
ження Т.Г.Шевченка.

У 2017 році в Турці пройшли
Шості  Всесвітні бойківські фес-
тини. Взяли участь у них й депу-
тати від нашої фракції і були
відзначені подяками.

Наші депутати  взяли активну
участь у проведенні Всенарод-
ної акції зі збору підписів щодо
заборони продажу земель
сільськогоподарського призна-
чення. Підписні листи збирали у
наметах та  при подвірних обхо-
дах.

Нас, депутатів фракції «ВО
«Батьківщина», турбують про-
блеми й жителів району, зокре-
ма – транспортне перевезення.

Завдяки спільним зусиллям з
районною радою та  ініціативі
депутата Романа  Богайчика,
вдалося відновити рух автобуса
за маршрутом Львів-Бітля.

До нього звернулося понад
160 жителів цього села.

 Роман Богайчик з виборцями
працює щоденно, спонсорує
власні кошти на ремонт шкіл,
надає допомогу футбольній
місцевій команді, маючи влас-
ний транспорт, ремонтує дорогу

в селах Бітля і Сигловате, очи-
щає дороги від снігу, допомагає
у забезпеченні громадян дрова-
ми. І все – в межах закону.  Він
створив лісорозсадник, працює
над лісовідновленням. На базі
очолюваного ним лісництва,
було проведено обласний семі-
нар ДЛГП «Галсільліс».

На жаль, незважаючи на нео-
дноразові звернення районної
ради до мера  міста Львів – А.Са-
дового, ми не змогли домогтися
відновлення руху автобусів Тур-
ка-Львів до центрального вокза-
лу, замість станції «Західна».
Кінцева зупинка на окраїні Льво-
ва створює великі незручності
для жителів сіл району.

Турбує нас і зняття двох поїздів,
за напрямком «Львів-Сянки»,
на період до 05 квітня цього
року. Керівництво «Львівської

залізниці» чо-
мусь не подбало
про забезпечен-
ня руху на цьому
напрямку ре-
зервного потяга.

Д е п у т а т и
фракції «ВО
«Батьківщина»
в ідпов ідально
відносяться до
виконання своїх
обов’язків.

Депутат Надія
Яворська, пра-
цюючи секрета-
рем  комісії з пи-
тань бюджету ,
фінансів і інвес-
тицій та соціаль-
ного розвитку,
завжди в курсі
подій як у рай-
оні, так і на тери-

торії закріплених населених
пунктів. В її турботах –  скеруван-
ня на лікування хворих дітей, на-
дання матеріальної допомоги
громадянам, ремонт доріг, опла-
та праці техпрацівників шкіл,
преміювання вчителів, виділен-
ня коштів на завершення рекон-
струкції Лосинецької ЗОШ І-ІІ сту-
пенів.

     Депутат Володимир Копит-
чак не тільки  переймається
проблемами жителів закріпле-
ного округу, а й  надає матері-
альну допомогу учасникам АТО,
хворим дітям, власні кошти вкла-
дає у місцеву футбольну коман-
ду, допомагає місцевій школі,
церковній громаді. Звернення
виборців до Володимира Копит-
чака з питань матеріально-по-
бутових  проблем, чи з приводу
юридичних консультацій, вирі-
шуються завжди позитивно.

Депутат – це слуга народу. Хоч
цей лозунг може дехто вважати
пафосним або зашкарублим.
Але це дійсно так. Депутати пра-
цюють на закріплених за ними
округах. Відбулися зміни в закр-
іпленні депутатів нашої фракції
за населеними пунктами.

Депутат Богдан Манюх закріп-
лений за Ясеницькою
сільською радою, а я, Миросла-
ва Павлик, – за м.Турка.

 Богдан Манюх набирається
досвіду  депутатської діяльності,
зустрічається з виборцями. Він
проводить прийом громадян,
працює в комісії з питань освіти,
медицини, культури, засобів ма-
сової інформації та соціального
захисту населення. Турбує його
якісне медичне обслуговування
населення району, створення
так званих медичних округів.
Практично під свою опіку взяв
жителя с. Бітля В. Малетича,

який, внаслідок обмороження,
став інвалідом.

 Про себе мені розповідати
зайве. Адже я – депутат трьох
скликань. Очолюю фракцію в
Турківській районній раді, голо-
ва комісії з питань освіти,  меди-
цини, культури, засобів масової
інформації та соціального захи-
сту населення. П р о в о д ж у
прийом громадян як директор
Турківської районної філії
Львівського обласного центру
зайнятості – за місцем роботи.
Багатьох жителів району знаю,
як кажуть, в «обличчя». Та між
іншим, як і  вони – мене.

За період депутатської діяль-
ності вже звикла, що виборці
звертаються письмово, усно, в
будь-якому місці, в будь-який час
доби. Хоч і складно, але стара-
юся допомогти, порадити,  про-
консультувати. Разом з громадя-
нами, особисто зверталася до
керівників установ і організацій,
керівників райдержадмініст-
рації, районної ради, вдячна їм
усім, що у переважній більшості
на мої звернення реагують по-
зитивно. Як наслідок – питання,
з якими звертаються жителі Тур-
ківщини, вирішуються успішно.

Особливу увагу приділяю вирі-
шенню проблем учасників АТО,
переселенців. Практично немає
жодного учасника АТО, який
звертався у службу зайнятості за
послугами, з яким би я особис-
то не спілкувалася. Прикро, що
інфляція з’їдає доходи грома-
дян, пенсії. Не байдужіємо ми до
їхніх проблем, але допомагати
щораз складніше. Та це слід ро-
бити – ВСІМ нам!

Як і всім, мене глибокою ра-
ною болить війна на Сході Ук-
раїни, окуповані Донеччина, Лу-
ганщина, Крим.

Депутат – це не звання, а най-
перше – обов’язок. Моє кредо –
жити проблемами виборців, ви-
рішувати їх. Адже я також живу у
мальовничому куточку Турківщи-
ни, на березі річки Стрий. Тут мій
дім, тут проживає моя сім’я.
Якщо в останній рік багато зроб-
лено для ремонту доріг, зокре-
ма Львів-Самбір-Ужгород, то
стан інших доріг в районі є неза-
довільний. Тому зриваються гра-
фіки руху автобусів, ламаються
автобуси. Є надія, що стан доріг
до населених пунктів  покра-
щиться (закладені кошти на ре-
монт доріг з державного бюдже-
ту) і автобуси рухатимуться за
графіком. Та й нарікань на ро-
боту перевізників поменшає.

 Гострою проблемою для на-
шого району є  відсутність вакан-
тних місць для безробітних. Крім
того,  постійно відбувається ско-
рочення працівників в організа-
ціях і установах. Складно прово-
дити працевлаштування як ви-
пускників коледжів, ліцеїв, ви-
щих учбових закладів, так і осіб
працездатного віку, що залиши-
лися без роботи.

Живу надією і вірою в те ,що
майбутнє Турківщини – за   ство-
ренням агропромислових
підприємств з переробки
сільськогосподарської про-
дукції, розвитком туризму, мало-
го і середнього бізнесу,
збільшенням народжуваності,  а
отже, наповненням садочків і
шкіл.

Турківщина – край із суворим
кліматом, складним гірським
рельєфом, але і край – екологі-
чно чистий, з природними багат-
ствами, працьовитими горяна-
ми, бойківчанами, які прагнуть
гідного життя, гідної праці, осві-
ти, пенсій. Маю надію, що так і
буде.

  Ми йшли і йдемо до людей  з
ясною, чіткою, принциповою і
зрозумілою позицією.

 Від себе – подяка, повага
жителям Турківщини за взаємо-
розуміння у вирішенні проблем
району.

З В І Т
про діяльність фракції  «ВО «Батьківщина»

у Турківській районній раді
У своїй депутатській діяльності фракція «ВО «Батьківщи-

на» керується Конституцією України, Законом України «Про
статус депутатів місцевих рад», регламентом Турківської
районної ради та іншими нормативними актами, що визнача-
ють порядок діяльності депутатів районної ради.

Депутатська фракція ВО «Батьківщина» в районній раді на-
раховує 6 депутатів:  Володимир Лозюк – голова районної ради,
Роман Богайчик, Богдан Манюх, Володимир  Копитчак, Надія
Яворська, і я – керівник фракції. У 2017 році Володимир Лозюк
припинив своє членство в партії, але у фракції ми працюємо
спільно. Працювати на керівній посаді і бути членом опозицій-
ної партії – непросто. Ми ведемо розумний діалог на засідан-
нях комісій, президіях районної ради .

Ганну Петрівну Герман, жи-
тельку с. В.Висоцьке, з нагоди
75-річного ювілею щиро вітає

родина По-
півняків і
бажає люб-
лячій ювілярці
міцного здоро-
в’я, добра,
миру, усіх зем-
них гараздів і
Го сподньо го
благословен-
ня.

Нехай Гос-
подь завжди у поміч буде,

А Богородиця від горя збе-
реже.

І Ангел на своїх легеньких
крилах

Столітній ювілей ще при-
несе.

Шануєм Вас за людяність
та щирість,

Тож хай Господь пошле Вам
з неба милість.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з юві-
лейним днем народження сто-
рожа лікарні –
О м е л я н а
Є в с т ахо в и ча
Галаца – і ба-
жають шанов-
ному ювіляру
доброго здоров’я,
життєвих сил і
енергії, родинного
тепла, миру, довголіття.

Щоб тільки все гарне в
житті повелося,

Хай збудеться все, що іще
не збулося.

Господь хай дарує надію й
тепло

На многії літа, на щастя й
добро!

Із ювілейним 40-річчям доро-
гу і люблячу дочку, дружину, сест-
ру, тітку, жительку с. Шандровець
– Наталію Миколаївну Славич –

щиросердечно віта-
ють батько Микола,

чоловік Микола,
брат Дмитро з
дружиною Іван-
ною, сестра Окса-

на з чоловіком Іва-
ном, племінники Де-

м’ян і Мартуся-Марія
та бажають їй міцного-

міцного здоров’я, безліч світлих і
щасливих днів, наповнених раді-
стю, любов’ю, достатком, миром
і Господньою опікою і ласкою.

Сьогодні день народження у
Тебе

І ми Тебе вітаєм від душі.
І віримо, що прийде Ангел з

неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від лю-

бові,
Любов від Бога, друзів і рідні.
І віримо, що дуже скоро
Ти матимеш і сотню цих

ключів.
А другий ключик є від щас-

тя.
І хоч воно не кожному дано.
Та скільки б не було багат-

ства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдо-

рожчий,
Його до серця ніжно пригор-

ни,
Бо третій ключик – від здо-

ров’я,
Його найбільше в світі бере-

жи!
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Турківський професійний ліцей проводить
набір учнів за таким фаховим спрямуванням:
на базі 9 класів
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.
– Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

– Перукар (перукар-модельєр). Візажист.
– Слюсар з ремонту автомобілів. Електрогазозварник.
– Слюсар з ремонту автомобілів. Машиніст крана автомобільно-

го. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Штукатур. (Нова перс-

пективна професія).
на базі 11 класів
– Слюсар з ремонту автомобілів. Машиніст крана автомобільно-

го. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
Термін навчання – 1,5 року.
– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-

вання. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
Термін навчання – 1 рік 7 місяців.
– Слюсар з ремонту автомобілів. Тракторист. Водій автотранс-

портних засобів (категорія «С»).
Термін навчання – 1,5 року.
Зараховані на навчання  учні  забезпечуються стипендією (600

грн.), безкоштовним  проживанням у гуртожитку та одноразовим
гарячим харчуванням. Час  навчання записується в трудовий стаж.

Під час навчання учні можуть здобути іншу професію з вищевка-
заних на курсах перепідготовки, які проводяться в ліцеї. Учні отри-
мують права водія категорії «С 1» і «С».

До заяви на ім’я директора додається:
– документ про освіту (оригінал);
– копія свідоцтва про народження (паспорта);
– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія);
– медична довідка, за формою 086-У;
– довідка про щеплення;
– довідка про склад сім’ї;
– шість фотографій, розміром 3x4.
– швидкозшивач.
Копії документів прохання подавати у трьох екземплярах.
Прийом документів проводиться з 30.05.2018 р. по 31.08.2018 р.

за адресою: 82500, Львівська область, м. Турка, вул. Молодіжна,
39. Тел.: (03269) 3-21-54, 3-17-16, 3-17-15.

Монтажник гіпсокартонних конструкцій – це спеціаліст по гіпсо-
картонних конструкціях, від якого залежить естетичний вигляд інте-
р’єру. Здебільшого – це стелі (євро) із різними підсвітками, площи-
нами, об’ємами, кольорами.

Дана професія має оздоблювальну основу, яка повинна відпові-
дати нормам і правилам монтажних конструкцій. Тобто спеціаліст
повинен враховувати товщину стелі, падіння світла, та взагалі пови-
нен вміти розробити конструкцію так, щоб вона вписувалася у вже
існуючий інтер’єр.

Монтажник ГКК – нова і водночас сучасна професія на ринку буд-
івельної індустрії, але жоден будівельник вже не може уявити себе
без технологій сухого будівництва.

Характер роботи:
Монтажник гіпсокартонних конструкцій повинен: зводити

міжкімнатні перегородки, обшивати готові стіни (утеплення, обла-
городжування); монтувати підвісні стелі (прості і багаторівневі); ро-
бити арки і різні криволінійні конструкції, інсталяційні сіни (для мас-
кування інженерно-технічних комунікацій).

Повинен уміти:
– здійснювати обмір приміщення, провішування поверхонь та

розмічування місць розташування основних елементів каркасів
нескладних перегородок, підшивних стель, за допомогою простих
контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв;

– виконувати монтаж дерев’яного та металевого каркасу для про-
стих гіпсокартонних перегородок, кріпити гіпсокартонні плити до
каркасу перегородок шурупами за допомогою шуруповерта;

– готувати розчинові суміші на основі сухих сумішей;
– виконувати шпаклювання швів, поверхонь гіпсокартонних плит;
– читати схеми архітектурно-конструктивних вирішень вузлів про-

стих гіпсокартонних конструкцій;
– дотримуватися вимог безпеки під час роботи на висоті, пожеж-

ної безпеки під час роботи з електро- і пневмоінструментом.
Ринок праці, місця роботи: будівельні  організації, ремонтно-буд-

івельні   управління, фірми, що займаються оздоблювальними ро-
ботами. Можна відкрити власну справу.

Потреба у робітниках цієї професії постійно має тенденції до зро-
стання.

Звернення стягнення на заро-
бітну плату, пенсію, стипендію та
інші доходи боржника прово-
диться за постановою держав-
ного виконавця, яка надіслана
для виконання підприємству, ус-
танові, організації, фізичній
особі-підприємцю, котрі випла-
чують боржнику відповідно заро-
бітну плату, пенсію, стипендію та
інші доходи. Підприємства, уста-
нови, організації , фізичні особи-
підприємці здійснюють відраху-
вання із заробітної плати, пенсії,

стипендії та інших доходів борж-
ника і перераховують кошти на
вказані у постанові державним
виконавцем банківські реквізи-
ти у строк, встановлений для
здійснення зазначених виплат
боржнику, а в разі, якщо такий
строк не встановлено, – до де-
сятого числа місяця, наступного
за місяцем, за який здійснюєть-
ся стягнення. Такі підприємства,
установи, організації, фізичні
особи-підприємці щокварталу
надсилають виконавцю звіт про

здійснені відрахування та випла-
ти за формою, встановленою
Міністерством юстиції України.

Розмір відрахувань із заробіт-
ної плати здійснюється після ут-
римання податків та обов’язко-
вих платежів. Стягнення алі-
ментів проводиться в розмірі,
встановленому державним ви-
конавцем у постанові про звер-
нення стягнення на заробітну
плату та інші доходи боржника.
Самостійно змінювати розмір
стягнення бухгалтерією, що про-

водить стягнення – заборо-
няється. Після закінчення стро-
ку, передбаченого законом для
стягнення аліментів, за відсут-
ності заборгованості зі сплати
аліментів, підприємство, устано-
ва, організація, фізична особа –
підприємець, які проводили
відрахування, повертають вико-
навцю постанову про стягнення
аліментів – з відміткою про пе-
рерахування в повному обсязі
аліментів. За порушення вимог
Закону України «Про виконавче
провадження», при проведенні
стягнення із доходів боржників,
винні особи несуть відпові-
дальність відповідно до закону.

Михайло ЖАВКО,
заступник начальника Туркі-

вського РВ ДВС ГТУЮ у
Львівській області.
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із заробітної плати та інших доходів боржника

Відповідно до Програми
суб’єктам підприємницької
діяльності, представникам ма-
лого бізнесу, які відповідають ви-
могам Господарського Кодексу,
з обласного бюджету відшкодо-
вуватимуть частину відсоткової
ставки за кредитами, отримани-
ми в банках, що уклали гене-
ральні угоди про співробітницт-
во з департаментом економіч-
ної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання
відшкодування частини відсот-
кової ставки за кредитами по-
винні відповідати таким вимо-
гам:

– здійснювати господарську
діяльність неперервно не мен-
ше 24 місяців;

– здійснювати діяльність у
межах тих видів діяльності
згідно з КВЕД 2010, що підпада-
ють під перелік усіх груп Розділу
16 “Оброблення деревини та
виготовлення виробів з дереви-
ни та корка, крім меблів; виго-
товлення виробів із соломки та
рослинних матеріалів для плет-
іння”, Розділу 31 Групи 31.0 “Ви-
робництво меблів” (крім класу
31.03 “Виробництво матраців”)
та всіх груп Розділу 10 “Вироб-
ництво харчових продуктів”.

Для участі у конкурсі суб’єктам
малого підприємництва необхі-
дно подати інвестиційні проек-
ти з такими розділами:

– вид діяльності, виробничі
можливості, кадровий потенці-
ал, фінансово-господарська
стійкість;

– конкретний напрямок вико-
ристання кредитних коштів;

– очікуваний приріст вироб-
ництва і реалізації продукції (то-

варів) у результаті реалізації
проекту;

– очікуване зниження собівар-
тості виробництва і продукції у
результаті реалізації проекту;

– очікувані нові ринки збуту
продукції за межами області і
країни.

Загальний обсяг інвестицій-
ного проекту не повинен пере-
вищувати 15 сторінок.

Максимальна сума кредиту,
яку надаватимуть у банках
суб’єктам підприємницької
діяльності, становить 750 тис
грн. терміном на три роки.
Розмір часткового відшкодуван-
ня відсоткової ставки складає
14% річних.

Підприємці-учасники АТО
зможуть отримати з обласного
бюджету відшкодування частини
відсоткової ставки за кредитами,
отриманими у банках та кредит-
них спілках, які уклали гене-
ральні угоди про співробітницт-
во з департаментом економіч-
ної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання
відшкодування частини відсот-
кової ставки за кредитами по-
винні відповідати таким вимо-
гам:

– мати статус учасника АТО;
– мати офіційну прописку на

території Львівської області;
– створити бізнес-план (інве-

стиційний проект);
–взяти участь у навчанні у ме-

жах проекту міжнародного фон-
ду «Відродження», «Новий
відлік», або покласти на свій
банківський рахунок 20% від оч-
ікуваної суми кредиту.

Для участі у конкурсі необхід-
но подати інвестиційні проекти

з такими розділами:
– вид діяльності, наявні чи

потенційні виробничі можли-
вості, наявний чи потенційний
кадровий склад;

– конкретний напрямок вико-
ристання кредитних коштів;

– очікуваний фінансово-еко-
номічний ефект від реалізації
проекту;

– очікувані ринки збуту про-
дукції та послуг.

Загальний обсяг інвестицій-
ного проекту не повинен пере-
вищувати 15 сторінок.

Максимальна сума кредиту –
300 тис. грн., терміном на 3
роки. Розмір часткового відшко-
дування відсоткової ставки скла-
дає 14% річних.

Зазначимо, департамент еко-
номічної політики ЛОДА співпра-
цює з такими банками та кре-
дитними спілками: ПАТ АКБ
«Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ
«Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк»,
ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС
банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк»,
ПАТ КБ «Приватбанк», Церков-
на кредитна спілка «Анісія»,
кредитна спілка «Вигода», кре-
дитна спілка «Бойківщина».

Детальні умови участі у кон-
курсні визначені в положеннях
Програми, яка розміщена на
офіційній інтернет-сторінці
Львівської обласної державної
адміністрації.

Зазначені документи учасни-
кам конкурсу необхідно подати
в департамент економічної пол-
ітики обласної державної адмі-
ністрації з 21 березня по 21
квітня  2018 року, за адресою:
м. Львів, вул. Винниченка, 18,
каб. 425.

Детальну інформацію також
можна отримати за телефона-
ми: 2- 999- 279.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови

районної державної адмініст-
рації.

ВІДШКОДУВАННЯ ВІДСОТКОВОЇ
СТАВКИ ЗА КРЕДИТАМИ

Департамент економічної політики Львівської облдержад-
міністрації, у межах реалізації Програми підвищення конкурен-
тоспроможності Львівської області, продовжує конкурс інве-
стиційних проектів.

Колектив Верхньогусненської
сільської ради щиросердечно
вітає з 55-річчям від дня народ-
ження спеціаліста-землевпо-
рядника сільської ради – Марію
І л ь к і в н у
Гитик – і
б а ж а є
шановній
і м е н и н -
н и ц і
м іц н о г о
здоров’я і
р о д и н н о г о
тепла, нехай
завжди будуть
поруч віра і надія, оптимізм і
впевненість, а доля дає сил і
натхнення на життєвому шляху.
Многая і благая літ!

Нехай Вам завжди усмі-
хається доля,

Несуть тільки радість з
собою роки.

Хай щастя й здоров’я не
зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажан-
ня, думки.

Хай проліском ніжним жит-
тя Ваше квітне,

Весною буяє душі доброта.
Любові, добра Вам і чисто-

го неба –
І просто людського тепла!

Ó ÄÒÏ çàãèíóâ 55-ð³÷íèé
÷îëîâ³ê – êîëèøí³é ì³ë³ö³îíåð

Трагедія  трапилася 26 березня, о 22:40 год., в смт. Бориня,
по вул. І.Франка. Водій легкового автомобіля «Фіат Добло»,
1963 року народження, житель смт. Бориня, не справився з
керуванням, з’їхав в місцеву річку Боринька та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці події. Тіло водія було дос-
тавлено в морг Турківської КЦРЛ.  Проведена експертиза виявила,
що у легенях покійного була вода, а тому, очевидно вдарившись
головою об кузов автомобіля, чоловік   захлиснувся. Втім, як би там
не було, пішла з життя ще молода людина, залишивши у горі та
смутку родину.

Наш кор.
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Ë³ñîâà ïîæåæà – çàâæäè âåëèêà íåáåçïåêà
У теплу та весняну погоду в лісах збільшується кількість відпочиваючих. Однак саме ця

обставина спонукає працівників оперативно-рятувальної служби на лісників бути вкрай пиль-
ними. Бо нерідко байдужість та безвідповідальність любителів відпочинку на природі призво-
дить до лісових пожеж, які завдають значної шкоди лісу та довкіллю загалом. За декілька
годин неконтрольована пожежа може знищити цілі лісові масиви, що росли десятками років.
Величезної шкоди пожежі завдають фауні – гинуть птахи, звірі, знищуються їхні домівки. У
зв’язку з цим, ДП «Боринське лісове господарство» звертає увагу громадян на дотримання
правил перебування в лісових масивах. Нашим підприємством закуплено постери, білборди на
протипожежну тематику та незасмічення лісів та встановлено у лісництвах.

По підприємству видано наказ №31 від 06.03.2018 року «Про стан охорони лісів від пожеж та своє-
часну підготовку підприємства до пожежонебезпечного періоду 2018 року, а також розроблено і погод-
жено у Турківському районному секторі
ГУДСНС  у Львівській області та затвердже-
но у Турківській РДА оперативно-мобілізац-
ійний план гасіння лісових пожеж на 2018
рік.

А по лісництвах розроблено маршрути
щоденного патрулювання лісових обходів на
пожежонебезпечний період державної лісо-
вої охорони підприємства, а також графіки
чергування у конторі лісгоспу та по лісницт-
вах, і затверджено директором ДП «Боринсь-
ке лісове господарство» Михайлом Ільниць-
ким.

Шановні громадяни, щоб уникнути лісових
пожеж, дотримуйтесь наступних правил:

– не розводьте багать у лісі;
– намагайтесь не палити в лісі, не кидайте

недопалки на землю, особливо там, де наявна суха підстилка;
– ні в якому разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового фонду, на землях природно-

заповідного фонду та на господарських землях, що знаходяться поруч з лісом;
– не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
– без узгодження з постійними лісокористувачами, суворо забороняється використовувати в лісі

піротехнічні засоби, інші вибухові та пожежонебезпечні речовини.
Не зайвим буде нагадати, що відповідно до законодавства, порушення правил пожежної безпеки в

лісах тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями
завданих збитків.

Василь КОВАЛЬЧИН,
провідний інженер охорони та захисту лісу Державного підприємства «Боринське лісове госпо-

дарство».

ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÈÉ
ÁÅÐÅÇÅÍÜ

Весняної пори й цьогоріч у Нижньояблунському НВК вшано-
вували пам’ять національного поета, Пророка, Генія, Кобзаря
– Тараса Григоровича Шевченка.

Розпочалися Шевченківські дні загальношкільною лінійкою, підго-
товленою вчителем Марією Луб, та оформленням книжкової вис-
тавки «Шляхами великої долі», підготовленою бібліотекарем Ма-
рією Роздольською.

Учні старанно готувалися до конкурсу виразного читання віршів
поета, за підсумками якого кращих було  нагороджено грамотами.

Учні 9 класу, під керівництвом вчителя української мови Лідії Пит-
чак, виступили з літературно-музичною композицією «Наш Пророк».

Наталя Питчак  з учнями 6-8 кл. підготувала літературно-музичну
композицію «Шевченко – наш. Він для усіх століть!». Приємно було
дивитися інсценування «Віртуальна зустріч з Шевченком», у якій
майстерно зіграв роль Тарасика учень 6 кл. Сергій Терів. Учні 7-8
кл. мали можливість переглянути фільм «Морські шляхи Шевчен-
ка».

Учні 7 кл. виступили з літературно-музичною композицією «Сло-
во про Шевченка», – підготовленою вчителем Любов’ю Гацько.

Завершився «Шевченківський Березень» загальношкільним свя-
том «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди», яке було прове-
дено у Народному домі, під керівництвом педагога-організатора
Ірини  Крупчак та вчителя музичного мистецтва Мирона Струналя.

Любов ГАЦЬКО,
вчитель української мови та літератури.

Власник просить повернути за винагороду план-
шет Lenovo TAB-3 «7», загублений в м. Турка, по
вул. Січових Стрільців. Тел.: 0990844274.

Продається будинок м. Турка (вул. Горішня). Є
всі комунікації, приватизована земля.

Ціна – договірна. Тел.: 0669127662.

Останніми роками кількість
первоцвітів в Україні значно ско-
ротилася. Рослини, які віщують
нам прихід весни, за останні де-
сятиліття опинилися на межі
зникнення. Це відбувається
внаслідок господарського ос-
воєння місць зростання пер-
воцвітів, намагання окремих
людей перетворити їх на засіб
заробітку. Рослини, які так нелег-
ко виборювали право пестити
людей свіжістю весняного онов-
лення, раптом опинились в те-
нетах людської жорстокості. І
саме з вини людей зазнають
бездушного винищення.

Кожна частина рослини відпо-
відає за виконання певних
функцій, порушення яких при-
зводить до її загибелі. Основна
функція квітки – це утворення
насіння. Відсутність насіннєвого
розмноження – це шлях до ви-
родження популяцій. Не треба
забувати, що до букетів потрап-
ляють завжди найкращі, найз-
доровіші квіти. Залишені ж суцв-
іття формують слабке насіння –
дрібне, деформоване, нестійке
до хвороб і шкідників. При зри-
ванні квітів, частіше за все цибу-
лина та коріння ушкоджується,

з ’ я в л я є т ь с я ,
можливість про-
никнення бак-
терій та інших
мікроорганізмів
в утворену рану.
Основна функція
листків – це фо-
тосинтез, тобто
створення по-
живних речовин,
які відкладають-
ся  в бульбі, ци-
булині. Тому, зри-
ваючи листки, ми
не даємо мож-
ливості бульбі чи
цибулині  набра-
тися сил і прорости наступного
року.

Первоцвіти є єдиним джере-
лом живлення для багатьох
видів комах. Зникнуть перво-
цвіти – зникне величезна
кількість метеликів, бджіл,
джмелів, інших комашок, котрі
захищають ліс від шкідників. Де-
рева почнуть хворіти і всихати.
Цей ланцюжок неважко продов-
жити й до самої людини, яка,
образно кажучи, рубає гілку, на
якій сидить…

Хоч у деяких місцях нашого

краю первоцвіти є досить поши-
реними, та загалом вони є
рідкісними. Більшість з них за-
несені до Червоної книги, а
саме: підсніжник звичайний,
шафран Гейфелів (крокус), цибу-
ля ведмежа (черемша) та бага-
то інших. Ці рослини підлягають
суворій охороні. Згідно Поло-
ження про Червону книгу Украї-
ни, їх не можна зривати.

Зривання червонокнижної
квітки в Україні тягне за собою
накладення штрафу на грома-
дян – від двадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян – з конфіска-
цією незаконно добутого, і на
посадових осіб – від тридцяти до
п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, з

конфіскацією неза-
конно добутого.

Бажаючих збути
первоцвіти дедалі
більшає, адже вес-
няні квіти – ходовий
товар і продати його
можна вигідно. Про-
те мало хто замис-
люється над тим, яку
шкоду це несе для
природи.

Частина пер-
воцвітів до Червоної
книги не занесена.
Це проліски, рясти,
анемони, перво-
цвіти та інші. Поки

що ці рослини не є рідкісними,
але масове зривання їх може
привести до того, що і ці види
опиняться на межі зникнення.
Тож із лісу краще принести гар-
ний настрій, спогади про тишу та
аромат весняного повітря, на-
поєного чарівними квітами. По-
льові та лісові рослини найкра-
сивіші там, де вони  виросли, тож
залишмо Землі її квіти!

Галина ФЕРЕНЦ,
провідний інженер лісових

культур ДП «Турківське лісове
господасртво».

ÁÅÐÅÆ²ÒÜ
ÏÅÐÂÎÖÂ²ÒÈ
Ранньовесняні квіти біологи об’єднують однією назвою –

ПЕРВОЦВІТИ. Первоцвіти – це екологічна група рослин, яка
нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у них відбу-
вається ще до появи листків на деревах. У багатьох пер-
воцвітів забарвлення яскраве, весняне. Квіти золотисті, блис-
кучі, неначе сонце, голубі, як весняне небо, бузкові та білосніжні.
Підсніжники, проліски, ряст, первоцвіт, шафран, цибуля вед-
межа, конвалія, вовчі ягоди — це неповний перелік первоцвітів,
що можна зустріти у наших лісах. Правда, є і не дуже помітні,
невиразні, як, наприклад, ожина волосиста чи копитняк євро-
пейський. Але якщо придивитися уважніше, то і ці непомітні
квіти по-своєму прекрасні, хоча б тим, що з’являються одни-
ми із перших та годують голодних комах, що прокинулись.

Р І Ш Е Н Н Я № 415
ХІХ сесії Турківської районної ради VII скликання

від 22 березня 2018 року
про використання революційного

прапора ОУН на території
Турківського району

Розуміючи істинну ідеологію червоно-чорного стяга – прапора краї-
ни, яка охоплена боротьбою; керуючись частиною другою статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до
уваги рішення Львівської обласної ради №600 від 30.01.2018 року «Про
використання прапора національно-визвольної боротьби українсь-
кого народу на території Львівської області», враховуючи рекомендації
постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, засобів масової
інформації, питань молоді та соціального захисту населення, президії,
Турківська районна рада ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати підняття біля адміністративного будинку Турківсь-
кої районної ради революційного прапора ОУН у певні дати, пов’язані
із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшану-
ванням пам’яті Героїв, згідно з додатком.

2. На знак вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних зма-
гань революційний прапор ОУН піднімається в траурному оформленні
– у цьому випадку до верхньої частини древка, або флагштока прапо-
ра, прикріплюється чорна стрічка.

3. Рекомендувати іншим органам місцевого самоврядування, що
розташовані на території Турківського району, керівникам підприємств,
установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських об-
’єднань Турківського району, вивішувати революційний прапор ОУН
на будівлях у дні, затверджені в додатку до цього рішення.

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Перелік дат, пов’язаних із визначними
подіями національно-визвольної боротьби

та вшанування пам’яті Героїв
1 січня – день народження голови Проводу ОУН – Степана Бан-

дери.
3 лютого – створення ОУН.
5 березня – річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головноко-

мандувача УПА Романа Шухевича.
14 березня – День добровольця.
21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій.
Четверта неділя травня – Свято Героїв.
14 червня – день народження полковника Армії УНР, комендан-

та УВО, першого голови Проводу українських націоналістів Євгена
Коновальця.

30 червня – проголошення Акта відновлення Української держа-
ви, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА,
Голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича.

30 липня – створення УВО.
14 жовтня – День захисника України, день створення УПА.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

Робота за кордоном
Набираю чоловіків на авто-

мобільні шроти. Вакансії – на
будову, заводи, готелі. Роблю
візи.

Тел.: 0988356134. Віталій.

У магазин «Продукти» с. Яво-
ра потрібен продавець.

Тел.: 0501724290.

У кафе-бар «Колиба», що знаходиться в с. Мохнате Турківського
району – траса Київ-Чоп – потрібні бармени, віком від 20 до 35-ти
років.

Звертатись за телефонами: 0973833123, 0991228836.
Надається безкоштовне проживання і харчування.

У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!
Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору

- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи

- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри

Наша адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2
Тел.: 097 331 03 94.

За підсумками групового ета-
пу, до кращої четвірки групи “А”
увійшли команди з Турки, Верх-
ньої Яблуньки, Борині та Бобер-
ки. У групі “Б” прохідний бар’єр
здолали команди з Явори, Ниж-
нього Висоцького, Нижньої Яб-
луньки та Верхнього. Команди
сіл Ільник, Завадівка та Верхнє

Висоцьке, яким не вдалося
пройти далі, потрапили до
чвертьфіналів “Кубка надії”.

Чвертьфінали чемпіонату за-
вершилися так: Явора - Бобер-
ка - 10:2, Н.Висоцьке - Бориня –
4:2, Турка – Верхнє – 20:3, В.Яб-
лунька - Н.Яблунька – 8:7. Ко-
манди, що програли, також по-

трапили до чвертьфіналу “Кубка
надій”.

У півфіналах чемпіонату Тур-
ка розгромила Нижнє Висоць-
ке – 8:1, а Явора – Верхню Яб-
луньку – 10:3.

Таким чином, у неділю, 1
квітня, завершиться чемпіонат
Турківщини з міні-футболу серед
юнаків. Спершу пройдуть
чвертьфінали та півфінали “Куб-
ка надії”, далі – гра за третє місце
чемпіонату, між командами
Н.Висоцького та В.Яблуньки, за
ними – фінал Кубка і на завер-
шення – фінал чемпіонату, який
і визначить, яка команда є най-
сильнішою: Явори чи Турки. По-
чаток ігрового дня – о 12.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.
P.S. Стартувала реєстрація

команд на весняний футболь-
ний турнір - «Кубок пам’яті Ге-
роїв», який заплановано розпо-
чати 22 квітня. За детальною
інформацією представникам
команд, що бажають взяти
участь у турнірі,– звертатись
до голови ФФТ - Сергія Рика.

ÍÀÉÑÈËÜÍ²ØÈÕ
ÂÈÇÍÀ×ÈÒÜ ËÈØÅ Ô²ÍÀË

Минулої неділі, 25 березня, пройшов передостанній ігровий
день, в рамках чемпіонату Турківщини з міні-футболу серед
юнаків. У спортивних залах Турківського НВК відбулися матчі
5-го туру чемпіонату, а також його чвертьфінальні та
півфінальні поєдинки.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття бібліотекарю
школи Ганні Іванівні Добрянській з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ Турківського
району глибоко сумують з приводу трагічної смерті пенсіонера
органів внутрішніх справ Степана Володимировича Дороша і вис-
ловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.

Виконавчий комітет Комарницької сільської ради висловлює щире
співчуття депутату Теодозії Федорівні Рик з приводу смерті батька –
Федора Васильовича Строгана.

Сусіди – Матківські, Їжик, Сипливі – висловлюють щире співчуття
Івану Володимировичу Дорошу з приводу великого горя – трагічної
смерті брата.

Парафіяни церкви Святої Трійці с. Матків глибоко сумують з при-
воду смерті колишнього дяка церкви Йосипа Малетича і висловлю-
ють щире співчуття родині покійного.

Педагогічний та учнівський колективи Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. гли-
боко сумують з приводу смерті колишнього вчителя Феодосії Іванів-
ни Кудрич і висловлюють щире співчуття рідним та близьким по-
кійної.

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ
роботу+матерiали зi знижкою до
25%. РЕМОНТИ БУДИНКIВ,
КВАРТИР пiд ключ. Переплану-
вання, пiдвiснi стелi, гiпсокартон.
Опалення, тепла пiдлога,
водопровiд, каналiзацiя.

 БУДIВНИЦТВО – будинки, при-
будови, павiльйони, гаражi,
навiси, альтанки. Лазні, басейни.
Ворота, паркани. Доставка буд-
матеріалів.  Тел.: (068)1455866,
(066)7215631.

Продається автомобіль УАЗ
(бортовий). У доброму стані.

Ціна – 2300 у.о.
Тел.: 0664934999.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї, ВС 019484
від 24.09.2010 р., видане
відділом у справах сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА на ім’я Ва-
силя Степановича Будза, вва-
жати недійсним.

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні

та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

Іван СТРУЦЬ,
начальник  відділу агропромислового розвитку.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА  
ВИД ТВАРИН 

 ПОПЕРЕДНЯ 
05.02.2018року 

Від 15.03.2018 
року 

Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 37,40 36,95 
Бички  вищ.вгод., від 345 до 
400кг 36,50 36,00 

Бички до 345 кг 35,50 35,00 
Молодняк  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 36,50 36,00 

Молодняк вища вгод., до 345кг 
(телиці) 35,50 35,00 

Молодняк середньої 
вгодованості 31,30 30,90 

Молодняк,    н/ сер. вгод. 28,55 28,15 
Молодняк, худа 21,10 20,70 
Доросла  вищої  вгод.,  від 350кг 34,80 34,30 
Доросла вищої вгод., до 350кг 33,80 33,35 
Доросла середньої  вгод. 30,80 30,35 
Доросла н/середньої  вгод. 28,05 27,70 
Доросла худа 21,30 20,90 
Коні I категорії 24,60 25,15 
Коні II категорії 22,40 23,00 
Свині  32,00 32,00 
Свиноматки 30,00 30,00 

Цей засіб позбавить варикозно-
го розширення вен: потрібно зали-
ти 5 л окропу 2 жмені подрібненої
кори верби, витримати півгодини
на слабкому вогні, процідити, і коли
відвар охолоне до терпимо гаря-
чої температури, потримати в ньо-
му до охолодження ноги з проблем-

ними венами. Виконувати процедуру ввечері перед сном протягом
10-15 днів.

Ó ÁÎÐÈÍ² ÃÎÐ²Â
ÁÓÄÈÍÎÊ

За попередньою версією
сталося лихо через не-
справність в електромережі.
Пожежа виникла 23 березня,
по вул. Миколайчука, 76,  у де-
рев’яному, критому шифером
приміщенні, де проживала ба-
гатодітна сім’я.

Вогнем  знищено  значну час-
тину даху та 5 тонн грубих кормів.

Наш кор.

Проігнорував заборону –
заплатив штраф

Можливо й не знав, а може й проігнорував розпорядження голо-
ви Турківської РДА «Про обмеження руху важкого   транспорту на
автошляхах району» водій фури із Закарпаття. Працівники Турківсь-
кого відділення поліції на днях зупинили вантажний автомобіль,
повний лісопродукції, на дорозі Турка-Лопушанка. Відповідно на
водія було складено адмінпротокол. Втім, аби не виникало под-
ібних непорозумінь, компетентним службам необхідно встановити
відповідні тимчасові дорожні знаки.

Наш кор.

Побилися батько з сином
До Турківського відділення поліції звернувся житель с. Бітля,

1958 року народження й повідомив, що 24 березня його побив
син, 1981 року народження.

Приїхавши до заявника, працівники поліції встановили, що бійка
між двома рідними людьми виникла на ґрунті неприязних стосунків,
в результаті син наніс батькові в обличчя декілька ударів кулаком.
Потерпілого було скеровано на проходження судово-медичної екс-
пертизи, яка визначила в нього легкі тілесні ушкодження. Праців-
ники поліції оголосили синові-розбишаці про підозру. В даний час
матеріали по справі скеровано в Турківський районний суд.

Наш кор. Колектив Явірського НВК глибоко сумує з приводу смерті колиш-
нього вчителя української мови і літератури Стефи Іванівни Дацків
і висловлює щире співчуття родині покійної.

Колектив і профспілковий комітет Турківського територіального
центру висловлюють щире співчуття соціальному робітникові в с.
Комарники Теодозії Федорівні Рик з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.


