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Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і Павла м. Турка
сердечно вітає із 90-річним ювілеєм члена церковного хору, енер-
гійну, творчу людину – Теодора Михайловича Пораду.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, доброго здоров’я, радості, ду-
ховних і тілесних сил, благополуччя, бадьорості духу ще на довгі роки,
і всього самого доброго, світлого і прекрасного
не тільки сьогодні, але і на кожен день в році,
щоб виконувати велику милість, дану Вам від Гос-
пода: молитися в храмі і прославляти піснями
ім’я Його Святе. Многая і благая літа!

Всіляких гараздів ми Вам бажаєм,
Хай Серце Ісуса Ваш дім звеселяє.
А Мати Христова – Пресвятая Діва –
Ласку зсилає від Божого Сина.
Від щирого серця шлемо ми вітання,
Що сяє, мов сонце, і пахне, мов цвіт.
У серці у Вашім не гасне бажання
Творити добро і йти з ним у світ.

Цими чудовими весняними днями ювілейне свято – 90-річчя від
дня народження – завітає до турківчанина, обдарованої, таланови-
тої, добропорядної людини – Мирона Васильовича Прокопіва.

У день Вашого ювілею бажаємо Вам, шановний ювіляре, добро-
го здоров’я, миру, уваги від рідних, щоб віра, надія
і Божа любов не залишали Вас у наш бурхливий
час, щоб доброта та злагода зігрівали Ваше сер-
це. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам
щастя, здоров’я, світлу радість та родинні гараз-
ди. Многая Вам літ!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя.
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою – церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і

Павла м. Турка.

22 квітня святкуватиме свій
золотий ювілей – 50-річчя – Га-
лина Михайлівна Марчишак –
жителька м. Турка.

Дорогу, люблячу матусю, тур-
ботливу бабусю, добру, щиру, чуй-
ну, гостинну
сваху від усь-
ого серця
щиро вітають
син Віталій,
невістка Ма-
рія, дочка Ма-
рина, зять
Роман, онуч-
ки Марта і
Катя, чоловік
Михайло і
свати Богдан
з Турки та бажають ювілярці
міцного здоров’я, світлої радості
в житті, родинного благополуч-
чя, довголіття.

На честь ювілейного Вашо-
го дня

Для Вас – щонайкращі наші
слова.

Бажаєм здоров’я, многая
літ,

Хай довгим і сонячним буде
Ваш вік.

Хай злагода буде, хай буде
любов,

Хай тисячу раз повторя-
ються знов

Хороші, святкові і пам’ятні
дні,

Хай сонце всміхається Вам
у житті!

Із прекрасним, чудовим і багатим життєвим
ювілеєм, який відзначила 14 квітня, від щирого
серця і з великою любов’ю вітаємо нашу дорогу,
люблячу, найкращу у світі дружину, матусю, бабу-
сю, невістку – Євгенію Миколаївну Загорянську
із Верхнього Висоцького – і бажаємо їй доброго
здоров’я, життєвої наснаги, родинного тепла,
миру, добра і Господнього благословення на
многії і благії літа!

За вікном стрункі смереки
З вітром гомонять.
Наклепали вже лелеки
Мамі шістдесят.
Наклепали світлу долю,
Свято принесли
І бажають, щоб ще довго
З нами Ви жили.
Ви завжди за нас в тривозі –
В горі, гаразді.
Гартувалась Ваша доля
В чесному труді.
Ваші руки пахнуть хлібом,
Свіжим молоком
І трояндами, що квітнуть
Пишно під вікном.
Дорога матуся наша,
Добре серце в Вас:

Вам тяжка дісталась чаша
Виховати нас.
І тепер турбот чимало
Внуки завдають.
Бо в онуках – Ваша радість
І життєва путь.
Хай подальша Ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа.
Благодаті і здоров’я
В Бога просим Вам,
Щоб нам радість приносили
Ви своїм життям.
З повагою – чоловік Іван, свек-

руха Вікторія, дочка Алла з
сім’єю, син Віталік з сім’єю, син
Іван з сім’єю, дочка Світлана з
сім’єю.

З МІСЦЯ ДТП ВТІК
Минулого тижня, в с. Нижнє Висоцьке трапилася  дорожньо-

транспортна пригода, в результаті якої серйозних травм заз-
нав житель с. Нижнє, 1995 р.н. У важкому стані його було дос-
тавлено  в Турківську КЦРЛ, де медики доклали великих зусиль
для порятунку потерпілого. Двічі викликали санавіацію.

Медики  та небайдужі жителі району здали кров для потерпілого.
Після операційного втручання йому було видалено селезінку, вшито
легені, вправлено травми ключиці та грудної клітки. На даний час
потерпілий без свідомості знаходиться на лікуванні в реанімаційно-
му відділенні. Медики та його рідні висловлюють щиру вдячність тим,
хто відгукнувся в часі порятунку травмованого, зокрема здав донорську
кров.

На   жаль, особу та місце знаходження  винуватця  ДТП не встанов-
лено, а тому працівники  Турківського відділення поліції звертаються
до тих, хто може мати найменшу інформацію про водія авто, що скоїв
ДТП,  повідомляти за телефоном 102.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÐÎ ÑÏ²ÂÔ²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÏÐÎÅÊÒ²Â
переможців обласного конкурсу

місцевого розвитку
На вчорашній сесії Турківської районної ради виділено кошти, в сумі  429 тисяч 421  гривня, на

співфінансування мікропроектів, що здобули перемогу у конкурсі Львівської обласної ради.
Зокрема по освіті на ці потреби скеровано  218 тис. 897 гривень, в т. ч. капітальний ремонт
Головської ЗОШ І-ІІ ст. (24968 гривень), капітальний ремонт Присліпського НВК (65047 гри-
вень), капітальний ремонт покрівлі Явірського НВК (86378 гривень), капітальний ремонт сис-
теми опалення Ясеницького НВК (42504 гривні).

За рахунок вільних залишків коштів районного бюджету, Турківській РДА (охорона здоров’я) виділено
210424 гривні: капітальний ремонт, заміна вікон та дверей для створення реабілітаційно-медичного
центру в с. Закіпці (52424 гривні), придбання апарату ударно-хвильової терапії для Боринської КМЛ
(158 000 гривень).

Для відділу культури і туризму Турківської РДА виділено кошти, в сумі 535197 гривень. З них: на
капітальний ремонт НД с. Закіпці – 64491 гривня,  реконструкцію контори під НД с. Присліп – 109138
гривень,  реконструкцію НД  №2  с. Либохора – 116146 гривень,  капітальний ремонт НД смт. Бориня –
33422 гривні, реконструкцію НД с. В. Гусне – 59689 гривень, капітальний ремонт приміщення НД  с.
Сянки – 119812 гривень, капітальний ремонт НД с. Кривка – 32499 гривень.

Окрім цього, надано субвенцію Верхньогусненській сільській раді, в сумі 84647 гривень, на капіталь-
ний ремонт вуличного освітлення, та 110783 гривні – на реалізацію проекту з капітального ремонту
освітлення в с. Вовче.

Нагадаємо, що з 40 проектів, поданих на розгляд до обласної ради, перемогу здобули 15.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Турківська районна організація ветеранів України щи-
росердечно вітає з ювілеєм, який відзначив 16 квітня,
ветерана війни і праці, кандидата сільськогосподарсь-
ких наук, заслуженого працівника лісового господар-
ства, ерудованого, мудрого наставника, шанованого ус-
іма горянами, чудесного сім’янина – Теодора Михайло-
вича Пораду – і шле шановному ювіляру найтепліші по-
бажання:

День у Вас такий щасливий –
Дев’яностолітній ювілей!
Ви добрий янгол у своїй родині,
Ви добрий геній для усіх людей.
Ми раді жити поруч з Вами
І працювати, й в гості забігати.
Ви гідні і любові, і пошани,
Таких до рани можна приклада-

ти.
Живіть 100 літ всім родичам на радість,
Нехай не скоро прийде в гості старість.
Многая і благая Вам літ.

25 квітня святкує свій 30-річний ювілей люблячий чо-
ловік, дорогий зять, житель с. Нижнє Висоцьке – Юрій
Іванович Ільницький. З нагоди ювілею його сердечно
вітають дружина Марія, теща Оксана і тесть Павло та
бажають ювіляру міцного здоров’я і довголіття.

Здоров’я міцного на довгі роки
Щиро бажаєм Тобі залюбки.

Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі – без

ліку.
Калиною радість в душі хай

квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює.

А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу!

А ще вітає синочок Матвійко:
День народження у татка –
Це перший раз для мене свято.
На столі є скатертина,
А на ній там є гостина.
Зібралася родина,
Щоби тата привітати,
Розділити радість свята.
Та найперший я вітаю,
Щастя-радості бажаю.
А дарунок цей безмежний,
Що іде з самого серця:
Це любов моя дитяча,
Зі святом Тебе, любий тато!

Жителя с. Верхнє Висоцьке – Ярослава Івановича Ви-
сочанського – з днем народження вітають друзі і ба-
жають дорогому імениннику неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку і дов-
гого віку.

Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий і святковий день.
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.

Люблячого чоловіка, дорогого татуся, тестя, свекра і
дідуся щиросердечно вітаємо з ювілеєм – 55-річчям
Миколу Климентовича Шевціва, жителя м. Турка, яке
він святкував 17 квітня,   і бажаємо
шановному ювіляру неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливо-
го віку.

Наш любий тато, чоловік,
дідусю,

Ось знов Ти став старший на
рік.

А значить, ще на рік мудрішим,
І розумнішим, й цікавішим.
Ми Тебе любим, поважаєм,
Здоров’я й радості бажаєм.
Нехай Твої всі мрії й плани
Найшвидше дійсністю вже стануть.
Нехай зозуля кує щоліта
На многії і благії літа!
З повагою – дружина Ольга, дочки Галина, Оксана,

Людмила, Тетяна і Наталія; сини Богдан і Дмитро, зяті
Василій, Юрій, Василій, Володимир, невістка Андріан-
на; онуки – Івась, Юрій, Богдан, Дмитро, Андрій, Степан,
Артем, Михаїл та Микола,  Ангеліна і Богдана.

Народився Теодор Михайлович 16 квітня  1928 року в
с. Шоломия Бібрського повіту (сьогодні –Пустомитівсь-
кого району) Львівської області. У 1935 році пішов у пер-
ший клас   місцевої початкової  школи. Його односельці
пригадують, що в дитинстві він був надзвичайно послуш-
ною, добродушною дитиною. У всьому і завжди допо-
магав батькам у сільському господарстві.

Але так сталося, що   в його життя увірвалася Друга
світова війна, після закінчення якої він поступив до 8
класу Звенигородської середньої школи. Десятирічну
освіту здобув у Львові, а вже  у 1948 році поступив на
навчання до Львівського сільськогосподарського інсти-
туту на лісогосподарський факультет. Як   успішного ви-
пускника його залишили для подальшої праці на ка-
федрі гідротехмеліорації. Але у зв’язку із сімейними
обставинами, у 1954 році Теодор Михайлович перехо-
дить на роботу у Сколівський лісгосп. В цьому ж році
його призначають на посаду виконувача обов’язків стар-
шого лісничого цього підприємства. А згодом він обіймає
посаду лісничого Добромильського лісгоспу Дрогобиць-
кого  упрлісгоспу.  Через 5 років, за особистим клопо-
танням, обласне управління лісового господарства пе-
реводить молодого спеціаліста на посаду старшого
лісничого Турківського лісгоспу. На цій посаді він успіш-
но працює аж до  1968 року. На думку Теодора Михайло-
вича, цей період його виробничої діяльності був над-
звичайно ефективним, під керівництвом   однокурсника
Івана Чайковського вдалося поставити ведення лісово-
го господарства на типологічну основу. Головне корис-
тування смереково-ялицево-букових деревостанів пе-
реведено із суцільних рубок на постійно насіннєві. Зок-
рема це Зубрицьке, Ісаївське, Ясеницьке лісництва.

До того часу тут створювалися лісові культури виключ-
но смереки європейської, бо в лісорозсадниках іншого
садивного матеріалу не було. А завдяки старанням Тео-
дора Михайловича, вдалося переломити цю практику і
виростити в лісорозсадниках двох-трьохрічні  сіянці
ялиці білої, бука лісового, явора, модрини європейсь-
кої і японської, дугласії Мінзіса, збагатити склад лісових
культур, відповідно до  лісорослинних умов і типів лісу –
ялицею, буком, смерекою. Після смерекових рубок, зру-
би інтенсивно поновлювали самосівом смереки, а тому
довелось у свіжих і вологих смереково-ялицевих  бучи-
нах застосовувати  шахматний спосіб створення куль-
тур. Щоб постійно забезпечувати виробництво посадко-
вим матеріалом, заготівлю насіння ялиці, виконували в
урожайний рік, а враховуючи високу пустозернистість
насіння, вперше вдалося застосувати широко боріздко-
вий спосіб посіву насіння ялиці і, в залежності від уро-
жайного року, життєвості насіння, прийняти норму висі-
ву від 95 г до 180 г на один п. м.

Дальше в трудовій біографії Теодора Михайловича
була наукова діяльність. Під час навчання в  аспірантурі
(1965-1970 рр.) він спільно зі своїми колегами встано-
вив ґрунтову схожість насіння ялиці  з оптимальною
кількістю саджанців двох-трьохрічного віку  на один п.м.
Було визначено й оптимальні умови природного віднов-
лення ялиці у чистих, змішаних деревостанах і способи
створення культур ялиці в рідинах смереки, на зрубах,
вигонах південної і північної експозиції  двох і трьохріч-
ними сіянцями. Важливо, було встановлено, що найк-
ращою захисною породою для культур ялиці від пізніх
весняних заморозків є сосна звичайна, при відповідно-
му її розміщенні і проведенні освітлень в періоді вступ-
лення культур ялиці в інтенсивний ріст (8-10 років).

На думку Теодора Михайловича, найважчим періодом
для виробництва були 1960-63 роки, коли відбулася ре-

організація колгоспів і великі площі неужитків – замо-
ховілі сінокоси, пасовиська та  чагарники – було пере-
дано держлісгоспам під заліснення. Щорічно доводи-
лось заліснювати від 900 до 1200 га таких угідь. Треба
визнати, що в такий короткий термін заліснення, вихо-
дячи з біологічних умов ялиці, бука та модрини, через
відсутність садивного матеріалу, не вдалося зробити, а
тому  площі  під тиском довелося  засаджувати сіянця-
ми сосни звичайної, завезеної з Бродівського та Радех-
івського лісгоспів. Хоча при цьому було розуміння хиб-
ності такої ситуації, нелогічність проекту фахівцям була
зрозуміла.

 У своїй науковій діяльності Теодор Михайлович об-
ґрунтував цілий ряд інших нелонагічних лісовідтворю-
вальних проектів, які базуються не на наших природ-
ньо-кліматичних умовах. Є прикрі моменти, коли зустр-
ічаємо культури ялиці, смереки і бука 15-20 років під
наметом ліщини, верби козячої, осики, берези, які є не
лісовідтворюючими, а другорядними породами. Щоб
виправити роками упущений лісовідновлювальний пе-
ріод з освітленням лісогос-
подарських об’єктів, по-
трібне серйозне держав-
не фінансування, науко-
вий підхід, який спрощує,
полегшує і здешевлює про-
ведення загального спо-
собу догляду за молодня-
ком. Можна ще багато і в
деталях продовжувати
дослідницьку діяльність
Теодора Михайловича,
якою він займається і в
своїх 90 років. Важливо,
щоб до неї прислуховува-
лися молоді фахівці, що
хочуть ефективно розви-
вати карпатське різнома-
ніття.

А повертаючись до біог-
рафії ветерана праці, варто згадати, що  в 1968 році
герой нашої розповіді з практичної лісової галузі пере-
ходить працювати старшим інженером відділу механі-
зації Карпатського філіалу Українського науково-дослі-
дного інституту лісового господарства  у агролісомеліо-
рації (сьогодні – Український науково-дослідний інсти-
тут гірського лісового господарства ім. П.С. Пастерна-
ка). Тут він захистив кандидатську дисертацію на тему
«Відновлення ялиці білої в Бескидах», здобувши ступінь
кандидата сільськогосподарських наук.

Під час роботи у цьому науковому закладі був авто-
ром і співавтором майже 60 наукових публікацій на
лісівничу тематику, проблем ведення лісового господар-
ства, вирощування лісових культур, лісовідновлення і лісо-
розведення у Карпатському регіоні.

Сьогодні заслужений і всіма шанований пенсіонер,
ревний християнин, великий патріот України, лісової га-
лузі, усілякими способами намагається бути потрібним
і корисним для нашого краю. Його поради є безцінни-
ми, хоч дуже часто, можливо ми це не належно оцінює-
мо. І нехай вони ще багато років допомагають і сприя-
ють нам усім бути мудрими, виваженими в усіх держа-
вотворчих та  природоохоронних вчинках, складних жит-
тєвих викликах. А  терпіння, розсудливість дають йому
наснагу творити ті добрі справи, що закладені  у правед-
них життєвих постулатах.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÅËÈÊÀ ÌÓÄÐ²ÑÒÜ – ÓÌ²ÍÍß
ÑÏ²ËÊÓÂÀÒÈÑß Ç ËÞÄÜÌÈ

Дивлячись, як невимушено і впевнено крокує містом надзвичайно шанована людина, великий патріот,
християнин, з почуттям виняткової відповідальності, навіть не здається, що йому – 90. Впевнена хода,
світлий розум,  вміння аналізувати історичні та  сучасні події – це все про відомого на Турківщині лісовода
з величезним досвідом – Теодора Пораду.

ÀÕÌÅÒÎÂ ÇÁÀÃÀÒÈÂÑß,
ÏÎÐÎØÅÍÊÎ ÇÁ²ÄÍ²Â – ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÃÀÒ²¯Â
Олігарх Рінат Ахметов продовжує бути найбагатшою

людиною в Україні. У порівнянні з минулим роком, його
статки збільшилися на третину і склали $ 3,1 млрд. На-
томість президент Петро Порошенко збіднів на $47
млн.

Про це свідчить рейтинг журналу »Фокус»
Власник групи SCM, Рінат Ахметов є потужним грав-

цем в галузях металургії, паливно-енергетичного комп-
лексу, фінансів, нафтогазового сектора і медіаринку,
пише видання.

На другій і третій позиції - співвласники групи «При-
ват»  Ігор Коломойський ($1,6 млрд.) і Геннадій Бого-
любов ($1,5 млрд.).

Четвертий - власник групи EastOne Віктор Пінчук ($1,4
млрд.).

Замикає п’ятірку власник групи Ferrexpo Костянтин

Жеваго зі статком у $1 млрд, він піднявся в рейтингу.
Президент Петро Порошенко спустився на одну схо-

динку вниз і посідає
11 місце. Статки
власника Roshen,
Укрпромінвест-Агро
зменшилися з $589
до 542 млн.

Сумарний статок
сотні найбагатших
українців за мину-
лий рік зріс майже
на $2 млрд. Загаль-
ний же капітал сотні
найбагатших людей
країни склав $27
мллрд.

Наприклад, сумарний капітал 100 найбагатших лю-
дей Чехії - $ 15 млрд, Нідерландів, країни куди більш
багатою, ніж Україна - $ 16 млрд, такою ж сумою волод-
іють 100 найбагатших мешканців Швеції.
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– Олександре Мироновичу,
зараз надзвичайно актуаль-
ним є питання адміністра-
тивно-територіальної ре-
форми, або децентралізації.
Ваше ставлення до цієї ре-
форми?

– Децентралізація в Україні
йде повним ходом. На початок
квітня 2018 року створено вже
728 об’єднаних територіальних
громад (ОТГ). До складу цих ОТГ
увійшли 3378 колишніх місцевих
рад. Зараз 6,3 млн. людей про-
живають в ОТГ. Такі темпи
міжмуніципальної консолідації
міжнародні експерти називають
дуже високими. На території
Львівщини функціонує 35
об’єднаних територіальних гро-
мад. Цьогоріч очікується ство-
рення ще 10.

Мета реформи – зміна якості
надання послуг в освіті, меди-
цині, адміністративних та безпе-
кових послугах. Порівнюючи з
2014 роком, державна підтрим-
ка на розвиток територіальних
громад та розбудову їх інфраст-
руктури у 2018 році зросла у 39
разів. І це питання підтримки
інфраструктури, фінансування
якої відбувається через ДФРР –
освіта, охорона здоров’я, дорож-
ня інфраструктура. Також це суб-
венції на соціально-економіч-
ний розвиток ОТГ, розвиток ме-
дицини у сільській місцевості,
кошти на спортивну інфраструк-
туру і підтримку секторальної
політики.

– Чи є перспектива ство-
рення ОТГ в нашому районі?

– Відповідно до перспектив-
ного плану формування тери-
торій громад Львівської області,
затвердженого розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 1158
(в редакції розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 19
липня 2017 р. № 491-р), на те-
риторії Турківського району зап-
лановано створити чотири гро-

ÑÀÌÎÄÎÑÒÀÒÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß
ÃÐÎÌÀÄ – ÍÀ ÏÎÐßÄÊÓ ÄÅÍÍÎÌÓ

З прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядуван-
ня та територіальних органів влади, законів «Про співробіт-
ництво територіальних громад», «Про добровільне  об’єднан-
ня територіальних громад», в Україні в 2014 році розпочався
процес децентралізації. Про це сьогоднішня наша розмова з
головою Турківської РДА Олександром Лабецьким та Верхнь-
овисоцьким сільським головою Богданом Черепаниним.

мади: Турківську міську, Бо-
ринську селищну, Верхньови-
соцьку сільську та Нижньояб-
лунську сільську об’єднані тери-
торіальні громади.

Минулого тижня керівники
району та консультанти Офісу
реформ у Львівському регіо-
нальному відділенні Асоціації
міст України здійснили візит до
села Верхнє Висоцьке. Там
відбулася нарада з питань ство-
рення Верхньовисоцької
об’єднаної територіальної гро-
мади. Відповідно до перспектив-
ного плану, до неї мають входи-
ти Верхньовисоцька, Верхньо-
гусненська, Кривківська, Комар-
ницька та Либохірська сільські
ради.

На зустріч прибули усі голови
сіл, які повинні увійти у цю гро-
маду, депутати, директори шкіл,
медики. Фактично усі, від кого
може залежати створення ОТГ.
Щоправда, багато із них були
налаштовані скептично, хоча
першу згоду на створення ОТГ
сесії всіх п’яти сільрад дали, а
кінцеву вже дали Верхньови-
соцька, Верхньогусненська та
Кривківська сільські ради.

Консультант з правових пи-
тань Офісу реформ Віталій Ко-
рецький та консультант з фінан-
сових питань Ярослава Пишник
наголосили на тому, що у всіх без
винятку громад Львівщини зрос-
ли власні надходження до бюд-
жету – за рахунок інвентаризації
майна, кращого адмініструван-
ня податків, збільшення плати
за оренду землі. Загалом
об’єднання громад в області де-
монструє вражаючі результати
роботи: це і щорічне 40 % зрос-
тання дохідної частини місцевих
бюджетів, майже 200 млн. грн.
капітальних вкладень та сотні
реалізованих проектів, спрямо-
ваних на покращення рівня жит-
тя в населених пунктах.

 І, очевидно, такі можливості
будуть і у Верхньовисоцькій ОТГ.

Хоча сільські ради цієї майбут-
ньої громади є дотаційними, та і
надходжень від ПДФО у них буде
не так уже й багато. У 2016 році
ці надходження були на рівні
354,7 тис. грн., у 2017 – 1301,6
тис. грн. Однак, як акцентували
консультанти Офісу реформ,
завдяки чималій кількості насе-
лення та великій площі, грома-
да повинна отримати від держа-
ви значну базову дотацію – май-
же 10 млн. грн.

– А які Ви бачите ресурси і
можливості покращення
життя людей в новоство-
реній громаді?

– Держава здійснює фінансо-
ву підтримку добровільного
об’єднання територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст шляхом на-
дання об’єднаній територі-
альній громаді коштів у вигляді
субвенцій на формування відпо-
відної інфраструктури, згідно з
планом соціально-економічно-
го розвитку такої територіальної
громади. А це ремонти шкіл,
ФАПів, народних домів, доріг
тощо. Таким громадам буде за-
лишатися 60 відсотків податку з
доходів фізичних осіб.

ОТГ буде мати право само-
стійно вирішувати земельні пи-
тання як в межах населених
пунктів, так і поза їх межами. Це
сприятиме швидшому залучен-
ню інвесторів, які будуть мати
справу з конкретними власника-
ми землі. Є вже зацікавлені осо-
би у будівництві гірськолижного
курорту на схилах гори Пікуй, які
є унікальними у Карпатах. І це
посприяє швидкому розвитку цієї
громади.

Свою думку стосовно  ство-
рення Верхньовисоцької об-
’єднаної територіальної грома-
ди висловив і  Верхньовисоць-
кий сільський голова Богдан
Черепанин: «Ще у  1997 році,
коли я  разом з дружиною  був
на заробітках у Польщі,   там
почали  підготовку до  адмініст-
ративно-територіальної  рефор-
ми. Побачив, що  це  добрі кро-
ки. Звичайно, що був спротив,
були якісь протиріччя,   але  наші
сусіди сприйняли її трохи по-
іншому, аніж  зараз ми. Зі ство-
ренням об’єднаних громад жит-
тя поляків  значно  змінилося,

покращилася інфраструктура в
населених пунктах,  пройшов пе-
рерозподіл  повноважень між
центральною та місцевою вла-
дою. Громади стали справжніми
господарями територій, на яких
проживають.  Адмінреформа у
наших сусідів, як бачимо, завер-
шилася успіхом і стала запору-
кою економічного розвитку краї-
ни.  Нині Польща   має одну з
найбільш сталих економік у
Європі. Давно би  це  мало бути
і в нас, можливо, ми навіть й тро-
хи запізнилися.  Якщо говорити
про створення Верхньовисоць-
кої об’єднаної територіальної
громади, то ми дану ситуацію
обговорюємо, і не один раз уже
збиралися громадою. Люди
прагнуть змін, хочуть, щоб жити
стало краще. Думаю, що і в Ли-
бохорі,  і в Комарниках також
прагнуть до кращого.  Але коли
нема єдності між головами  гро-
мад, немає активного спільного
напрацювання, змін доведеть-
ся чекати  довго. Не знаю, в чому
справа. Може хтось боїться  поз-
бутися влади  і печатки? Але,
згідно закону,  боятися нема
чого,  терміном на 5 років мож-
на залишатися старостою села і
працювати. Держава дає на роз-
виток  об’єднаної громади гроші.
Розбити  5 чи 3  млн. гривень на
розвиток  тих п’яти сіл, які будуть
у громаді, це вже  велике. Не за-
хочемо добровільно  об’єдна-
тися, можуть зробити одну гро-
маду.  Тоді з Либохори будуть
їздити не до Верхнього Висоць-
кого, а до Борині, або навіть і до
Турки. Усе може бути, адже не
знаємо, яка ситуація настане.
Для  створення громади у нас все
є –  і освітній заклад, і медич-
ний, і   приміщення під садочок
є, лише запустити його  в дію
(дітей - претендентів  близько
32). Що дитина розвивається
вдома, а що в садочку – різниця
помітна.  Дорога в селі непога-
на,  до Турки теж: 20 хвилин – і я
в Турці.

 Із залученням всіх голів, чиї
села мали би   створити  Верх-
ньовисоцьку ОТГ,  плануємо по-
їхати на Жидачівщину, де прохо-
дить подібне об’єднання  гро-
мад.  Подивитися і перейняти в
них досвід.  Я вважаю, що об-
’єднання – це добре.  Звичайно,
це велика робота, робота над
помилками, і  вже  після того
приходить довгоочікуваний
успіх, але треба з чогось  почи-
нати».

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

10-А клас 1975 року випуску
Турківської середньої школи
сердечно вітає з ювілейним
днем народження, який святкує
20 квітня, однокласницю – Ярос-
лаву Макарик – і бажає їй міцно-
го здоров’я – з роси і води, неви-
черпної життєвої енергії, Божої
опіки у всіх справах.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завж-
ди буде,

Щоб все робилось легко, за-
любки,

Щоб вірні друзі зустріча-
лись всюди.

Хай мудрість літ не стане
тягарем,

Нехай душі не вигасне зірни-
ця.

І повниться до краю день за
днем

Добра і щастя золота кри-
ниця!

Дорогих кумів – Юрія і Марію
Лило – з днем народження щи-
росердечно вітають
куми Роман та
Світлана Лило і
бажають ша-
новним іме-
н и н н и к а м
міцного здоро-
в’я, світлої радості,
любові, благополуч-
чя, родинного тепла,
миру, добра, Господньої ласки і
благословення.

Нехай Ваша наповнюється
хата

Добром, достатком, соняч-
ним теплом.

Хай буде вірних друзів в ній
багато,

Прихильна доля обійма кри-
лом.

Думки хай будуть світлі,
легкокрилі,

Всі справи підкоряються
рукам,

Хай сяють очі Ваші ясні,
милі,

Усупереч прийдешнім всім
рокам!

Життя іде, і може в тому мудрість,
Літа пливуть невпинно, як вода.

Здається, вчора юність ще буяла,
Сьогодні – осінь в очі загляда.

Днями Боринський професійний ліцей радо вітав ви-
пускників, які 30 років тому залишили стіни навчального
закладу і розлетілись, як пташенята, далеко від рідного
дому. Різні дороги поманили їх у світ, але і досі всіх їх
єднає маленький вогник любові до тих місць, де пройш-
ли їхні незабутні роки, а може й найкращі, безтурботні,
де вони зустріли свою юність, пізнали чари перших
ніжних почуттів кохання. 30 років тому вони пізнавали
світ знань, переймали досвід і вміння у майстрів вироб-
ничого навчання, раділи успіхам і переживали невдачі.

З усіх куточків України, з близького і далекого зарубіж-
жя прилинули в ліцей його випускники: Галина Медвідь,
Галина Ворончак, Ольга Вашуніна, Марія Голод, Уляна
Штим, Оксана Янкевич, Світлана Слободяник, Антоні-
на Гірчак, Людвіг Німців, Володимир Дорош, Іван Пит-
чак, Віра Фаєвич, Люба Місяйло, Галина Ватраль, Леся
Нанівська, Ольга Паленичка, Оксана Цолиган, Галина
Бортнік та багато інших.

А величезна заслуга у тому, що отак всі зібралися, ко-
лишньої учениці групи №13 Наталії Слєпко (Борецької).
Сотні телефонних дзвінків, години надій і сподівань,
очікувань на зустріч. Бо ж роки летять… Створено сім’ї.

Виросли діти. У багатьох підростають онуки. Взяло верх
непереборне бажання зустрітися.

Перші хвилини довгоочікуваної зустрічі з таким неда-
леким, але вже минулим. Перші емоції, і навіть хвилю-
вання. Колишні учні груп №№13,14,10,9 зустрілися. Ліцей
гостинно відчинив двері навчальних кабінетів, майсте-
рень виробничого навчання. У кабінеті української мови
і літератури випускники розповіли кожен про себе,
сім’ю, дітей. А потім за горнятком кави були приємні
розмови і спогади.

Зі словами привітання до усіх присутніх звернувся ко-
лишній директор Боринського професійного ліцею Ро-
ман  Рик. Він зокрема сказав: «Я щиро вдячний вам,
шановні випускники, за запрошення прибути на зустріч
і радий бачити вас.

Роки вашого навчання промайнули непомітно. Було у
учнівському житті чимало цікавого, захоплюючого: ве-
чори відпочинку, спортивні змагання, предметні тижні й
різноманітні конкурси. Все це, я думаю, збереглося й
закарбувалося у вашій пам’яті.

Сьогодні ви вже самодостатні люди. Але пам’ятайте
завжди стежину, якою крокували у великий світ дорос-
лих. Сподіваюсь, що ми ще зустрінемось і знову будемо
вести розмови про життя, про щастя, про покликання».

Ведучою вечора зустрічі була емоційна, щира, непе-
ревершена Наталія Слєпко. Взявши слово, вона зокре-

ма зазначила: «Дорога життя терниста та нелегка. Так
було і в моєму житті. Доля закинула мене у далеку Іта-
лію. Не на відпочинок, а на важку працю.

Сьогодні мені дуже приємно, що збулася моя давня
мрія – зустрітися з однокурсниками, шановними викла-
дачами та майстрами виробничого навчання. Ми змог-
ли повернутися на деякий час в юність –  неповторну,
чарівну, загадкову, згадати все те хороше, що було тоді, і,
можливо, зустріти своє перше кохання.

Дуже хочу, щоб ця зустріч принесла всім нам, багато-
багато радості, хороших згадок-споминів».

До пізнього вечора в затишному кафе лунала музика
та пісні як спогад про неповторні юнацькі літа.

Орися РИК,
викладач української мови і літератури.

ÇÃÀÄÀËÈ ÌÎËÎÄ²ÑÒÜ – ÏÎÄ²ËÈËÈÑß
ÆÈÒÒªÂÈÌ ÄÎÑÂ²ÄÎÌ
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–  Миколо Юліановичу, як
виникла у Вас ідея створення
музею?

– Вона  визріла ще у 2000-му
році, коли  у РНД  започаткували
проведення районних  виставок
писанок і великодніх компо-
зицій та малюнків. Спершу  за-
дум   був такий – зробити   тільки
музей писанок. На даний час
уже зібрав багацьку колекцію
цих великодніх витворів –  близь-
ко 200 екземплярів: надзвичай-
но оригінальних, гарних,  виго-
товлених  талановитими руками
наших писанкарок за допомо-
гою різних технік  розпису. Але
подивився, що у нас, у  районно-
му Народному домі,  є кабінет, в
якому  діє постійна виставка  ук-
раїнських вишивок. Ну й, крім
цього,  маємо  зібрано багато
інших старожитностей. Тому  й
вирішили  позбирати усе це до-
купи і створити  на основі   наяв-
них експонатів і тих, які нам ще
принесуть,   краєзнавчий музей.
До речі, мою ідею активно
підтримав директор РНД Петро
Косачевич.

– Для музею ж  потрібно
віднайти приміщення?

– А приміщення якраз і буде.
З  цим проблем не  матимемо.
На даний час  вивільняються
три  стоматологічні кабінети, які
орендував і в яких  працював
Василь Дубравський разом із
сином.  Василь Федорович знай-
шов інше   місце для стомато-

ßÊ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ
ÏÎÂÎÄÈÒÈÑß Ç Â²ÄÕÎÄÀÌÈ
Секретар Турківської міської ради Олександр Гвоздінський

як представник міської влади  нещодавно взяв участь у трен-
інгу «Організація ефективного поводження з відходами: як дія-
ти органам місцевого самоврядування», що відбувся у при-
міщенні Львівської обласної ради.   Захід пройшов за ініціативи
міжнародної  благодійної  організації  «Екологія. Право. Люди-
на», у партнерстві з Департаментом екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та гро-
мадської організації «Екологічні ініціативи».

На тренінгу розглядались  такі питання: як організувати систему
збору небезпечних відходів, вимоги до будівництва, рекультивації
полігонів побутових відходів і спалювання відходів, здійснення кон-
тролю  органів місцевого самоврядування  у сфері поводження з
відходами та інші.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Син Василь, доньки Тетяна і Олена; онуки Ярослав, Тарас, Єва і
Леся; правнучки Катя і Єва; співробітники по побуткомбінату і друзі
вітають з 90-літтям батька, дідуся і прадідуся,
доброго товариша  – Мирона Васильовича Про-
копіва – колишнього касира церкви святих Пет-
ра і Павла, багатолітнього співака і соліста хору
РБК (понад 60 літ віддав Мирон Васильович
хоровому співу). Тож рідні і друзі бажають йому:

Хай Господь Вам із неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Мати Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.
Пам’ятайте: ще не настали Ваші життєві об-

жинки, ще є у розпалі Ваші життєві жнива.

Лев Парцхаладзе:

«ÂÅËÈÊÎÄÍß ÏÎÁ²ËÊÀ ÄÅÐÅÂ –
ÑÓÏÅÐÅ×ËÈÂÀ ÅÑÒÅÒÈÊÀ, À Á²Ë²

ÁÎÐÄÞÐÈ – Â²ÄÂÅÐÒÈÉ ÍÅÑÌÀÊ»
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва

та ЖКГ України Лев Парцхаладзе про побілку дерев, стовпів
та бордюр, яку роблять напередодні Великодня:

«З чим у вас асоціюється вес-
на? З приходом тепла, перши-
ми весняними квітами? А,
може, з біленням дерев і бор-
дюр?

Традиційно перед Великод-
нем і травневими святами ко-
мунальники та інші небайдужі
громадяни виходять на весняні
толоки: прибирають сміття, об-
копують і висаджують дерева і
квіти. Одним словом, «облаш-
товують територію».

При цьому, обов’язковим елементом такого благоустрою чомусь
залишається побілка з радянського минулого. Як вишенька на торті!
Побілка дерев біля доріг, у скверах і парках, а разом з ними стовпів,
бордюр та інших елементів міського благоустрою.

Чорно-білі дерева в 21-му столітті – дуже суперечлива естетика і
сумнівна користь, а білі бордюри – відвертий несмак. І сума коштів,
яка щорічно витрачається на таке білення, виходить досить знач-
ною. Краще спрямувати сили на вивчення досвіду світових столиць,
ландшафтних дизайнерів, архітекторів і тих фахівців, які приведуть
міста в такий вигляд, щоб раділи очі й серце. Причому довго, а не до
першого дощу.

До речі, у 2006 році Мінрегіон затвердив Правила утримання зе-
лених насаджень у населених пунктах, якими забороняється біли-
ти вапном декоративні дерева та малі архітектурні форми».

Адміністрація і профспілкова організація Турківсь-
кої КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілеєм медсе-

стру лікарської амбулаторії с. Ільник – Любомиру
Іванівну Яворську – і бажають шановній юві-
лярці щастя, сімейного добробуту, здоров’я
міцного і многая літ!

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.

ÅËÅÊÒÐÈ×ÊÀ
“ËÜÂ²Â-ÑßÍÊÈ”

повернеться
у червні

Під час виконання робіт з
капітального ремонту елек-
тропоїзда серії ЕР-2Т №7250
у ПрАТ «Київський електрова-
гоноремонтний завод», який
планували завершити у
другій декаді квітня, спеціал-
істи виявили додаткові не-
справності, усунення яких зу-
мовило продовження терміну
ремонту.

У зв’язку з цим, Львівська за-
лізниця змушена з 16 квітня
2018 року продовжити відміну
курсування приміського поїзда
№6023/6024, сполученням
Львів–Сянки–Львів. Курсування
поїзда №6023/6024 Львів–Сян-
ки–Львів буде відновлено у
першій декаді червня 2018 року.

РЕКЛАМНІ СТОВПИ
Уже добрих два десятиліття влада, небайдужі активісти

думають над тим, як очистити міські електроопори від рек-
ламних наклейок, унеможливити цю безглузду рекламу. Ву-
личні оголошення прикріплюють іноді одне на одне, часто де-
сятками.

Пригадую, був випадок, коли
учні місцевих шкіл пробували на-
вести в цьому лад, але ентузіаз-
му вистачило не на довго, і про-
блема залишилася невиріше-
ною. Можливо турківчани уже
привикли до такого стану речей,
але гості міста зазвичай обурю-
ються стихійною безкоштовною
рекламою.

Минулого понеділка я був
свідком, як літній ветеран
органів внутрішній справ, життє-
во активна і не байдужа люди-
на, Василь Гришканич, з самого
ранку прогулюючись вулицею
Василя Стуса, зупинявся біля
кожної опори і обривав «рек-
ламну продукцію», спаковуючи її
в поліетиленовий пакет, щоб

потім викинути на смітник. Але,
на жаль, таких небайдужих лю-
дей в нашому місті є мало.
Більше того, ми часто бачимо,
особливо в часі передвиборчої
кампанії, які діти, звичайно, за
якусь символічну платню, беруть
участь в обклеювальній рек-
ламній компанії. Але чомусь
мовчимо, вдаємо, що це нас не
стосується. В окремих місцях на
опорах ще досі є портрети дея-
ких кандидатів у депутати, ще з
минулих виборів до Верховної
Ради, які вицвіли від часу і ба-
гатьма сприймаються як на-
смішка з людини, яка в такий
спосіб захотіла себе прорекла-
мувати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 Недавно я зустрілася з працівником Турківського районно-
го  Народного дому – методистом з народних промислів та
роботі  з дітьми, відомим гумористом, актором місцевого
народного театру Миколою Комарницьким.  У 1976 році  він
влаштувався на роботу у відділ культури. Згодом по-різному
стелилася  трудова стежина –   якийсь час працював на ниві
культури, а якийсь – ні. Але  постійно – з 2000-го року:  спо-
чатку методистом з  хорового, потім  методистом з драма-
тичного жанру, згодом –  методистом  з народних промислів.
При зустрічі Микола Комарницький розповів, що планує ство-
рити в нашому місті краєзнавчий музей, аби жили у віках тра-
диції і звичаї  бойківського краю.

ÁÓÄÅ ÑÒÂÎÐÅÍÎ
ÊÐÀªÇÍÀÂ×ÈÉ ÌÓÇÅÉ

логії – у   приватному помешканні
сина.   Ці кімнати залишені нам
у дуже гарному стані. Він там
зробив  капітальний ремонт і
зберіг ці приміщення чистими,
добротними. Тож нам тепер ре-
монтувати їх не потрібно.  І це є
дуже великий плюс.

– Тож під музей підуть усі
три кімнати?

– Звичайно.  Місця нам по-
трібно  багато,  бо ж, крім му-
зею, тут   можна було б  ще й
проводити репетиції  та гурткову
роботу.  Там буде розміщено
відділ писанкарства, відділ вели-
кої колекції старовинного бойкі-
вського вишиття, а також маємо
14 макетів  церков  Бойківщини,
зроблених із прутиків, які  пере-
дав на зберігання районному
Народному дому  відомий  на
всю Україну майстер , митець зі
Львова – Михайло Яськович.
Уже  виготовлено  кольорові
знімки усіх церков Турківщини
(приблизно 60 споруд), у спец-
іальних рамках  ці  фото будуть
виставлені на експозицію. До
збору експозицій  активно долу-
чаються й  пересічні громадяни,
працівники культури,    завідувачі
народних домів району. Прино-
сять дуже  старі, уже вицвілі від
часу,  вишивки (колись вишива-
ли церкви, хрести) ,  а це є істо-
рична цінність для нашого му-
зею.  Катерина Цінкевич, завіду-
вач Народного дому с. Розлуч,
знайшла  для музею  старень-
кий  ткацький верстат, а біля вер-

стата будуть стояти усі   атрибу-
ти, які потрібні для ткацької
справи. Принесли нам  дві ку-
делі, принесли ярмо, якому при-
близно 150, а може й більше
років..  Маємо набір старих пра-
сок –   всяких конфігурацій, яким
понад 100 років – польського і
австрійського виробництва. За-
вершив роботу над виготовлен-
ням стендів, на яких буде висвіт-
лена історія колишньої Турки і
Турки сучасної – під назвами
«Турка – крізь минуле» і  «Турка
– сьогодні».  Тільки  брати і вив-
ішувати.  Я сам малюю, вирізаю,
пишу. Трохи дар такий у мене є.
Тож не доводиться  йти в худож-
ню майстерню і просити про  ту
чи іншу послугу. Буду старатися
до Дня Конституції відкрити му-
зей.

– Тож він, напевно, складе
конкуренцію народному  му-
зею «Бойківщина»?

– Та що ви!  До народного нам
далеко.  Але це буде  музей
історії краю, музей краєзнав-
ства.  Нічого поганого, що відчи-
нить екскурсантам свої двері ще
один  музей, не буде. Навпаки –
це  тільки плюс. Взагалі, що сто-
сується   народного музею «Бой-
ківщина», який знаходиться у
приміщенні ратуші,  то  було би
дуже непогано, якби  його  роз-
ширили.  Ходять чутки, що ніби-
то будуть переселяти  районний
Будинок дитячої та юнацької
творчості у приміщення  Туркі-
вської школи-інтернату. А в
БДЮТі багато кімнат, і було би
добре перенести туди музей
«Бойківщина», бо експонатів
там  назбиралося  багато, немає
де їх розмістити.  Крім того,  Пет-
ро Косачевич  виношує  ідею
створити  в Турці школу мистецтв.
Тож можна було б  у цьому ж
приміщенні   дві-три кімнати
віддати людям, які мають ба-
жання займатися мистецтвом.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Щиросердечно вітаємо з  днем народження надзвичайно тала-
новитого художника, добру, щиру, порядну людину, хорошого, над-
ійного друга і порадника Михайла Ференца.

Бажаємо   шановному імениннику міцного здоро-
в’я, творчого натхнення, родинних гараздів, мир-
ного неба над головою, поваги від людей, Божої
ласки на життєвій дорозі.

Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас  від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
Многая і благая літ!

З повагою – друзі.
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Велику роботу здійснює
Львівське товариство імені вче-
ного, його голова – педагог Ок-
сана Гентош, професор Левко
Глухівський, науковці Наталія
Пастушенко та Степан Стельма-
щук, викладач Олег Огірко – у
поширенні наукового доробку
Григорія Ващенка.

Колосального труда докладає
член Товариства, відомий педа-
гог сучасності, професор Дрого-
бицького педагогічного універ-
ситету ім. І.Франка Омелян Виш-
невський. Маємо його праці, в
котрих подано нам сучасне про-
читання творів Ващенка. Профе-
сор репрезентує великий твор-
чий діапазон праць вченого, кот-
рий усвідомлював цінність украї-
нської педагогічної традиції, ви-
добував пласти знань з минуло-
го, аби вони послужили майбут-
ньому. Завдяки таким людям,
кому не байдужа доля України,
кому не байдуже, як і чого буде
навчати наша школа, кого вона
виховає спільно з родиною для
своєї Батьківщини, ми сьогодні
відкриваємо для себе Григорія
Ващенка – видатного українсь-
кого педагога, психолога, пись-
менника – широко відомого в
діаспорі, але не знаного на
Батьківщині. Його педагогічна
спадщина є справжнім скарбом
української нації.

Він народився на співучій
Полтавщині 23 квітня 1878 року.
З раннього дитинства само-
стійно заробляв собі на прожи-
ток. Мав великий потяг до науки.
Навчався в Роменському духов-
ному училищі, далі в Полтавській
духовній семінарії. Тут найближ-
чим його другом був Симон Пет-
люра. Після року вчителювання
вступає до Московської Бого-
словської Академії, мріючи слу-
жити Богові. Та розчарувався
Григорій, коли побачив, що вик-
ладачі Академії (а це були вищі
чини Російської Православної
церкви), далекі від побожності,
процвітала пиятика. Вразливий
юнак, хоч і закінчив Академію,
священиком не став. Віддав себе
вчительській справі. 1917-1920
роки були для нього роками ра-
дісної праці на користь рідного
шкільництва. У 1919 році денік-
інська влада заарештувала пе-
дагога-українця, але йому вда-
лося уникнути смерті. Окупанти
проголошували ідею «единой и
неделимой России», здійснюва-
ли погроми українських шкіл і
культурних установ, проводили
масові репресії проти українсь-
кої інтелігенції.

Де б не працював Григорій

Ващенко, на першому місці в
нього завжди були Бог і Україна,
рідна мова, українська школа.
Каральна машина пильно глед-
іла за ним, він став «ворогом
народу», «буржуазним націона-
лістом». Ващенка звільняють з
роботи (звісно, це робилося на
зборах колективу і одноголос-
но!), його праці було забороне-
но, просто знищено. Можемо
тільки здогадуватися, якими
стражденними були два з поло-
виною роки безробіття для цієї
творчої, невтомної у праці люди-
ни. Григорій Ващенко залишає
рідну землю і їде в Сталінград,
де з вересня 1936 року викла-
дає в педагогічному інституті.
1940 року повертається до Пол-
тави, тут він очолює кафедру пе-
дагогіки. На цій посаді застала
Друга світова війна. Під німець-
кою окупацією професор Гри-
горій Ващенко був редактором
української газети в Полтаві, а в
1943 році виїхав до Києва, звідти
подався на дальшу еміграцію і в
1945 році, разом із сім’єю, опи-
нився в Мюнхені, перед тим осе-
лившись у місті Ландсгут, в таборі
втікачів з СРСР.

На чужині великий патріот не
полишає працю на користь Ук-
раїни. Він – професор педагогі-
ки в Українському Вільному Уні-
верситеті, а 1950 р. – ректор
Богословської Академії.

Помер Г.Ващенко 2 травня
1967 року, похований у пе-
редмісті Мюнхена у Людвігс-
фельді.

Був він людиною нелегкої долі,
але ніколи не зраджував ні вірі в
Бога, ні Україні, ні тій справі, якій
присвятив життя. Тихо, але дбай-
ливо засівав українську ниву
просвіти і залишив нам свої
праці для роздумів і свою віру в
щасливе прийдешнє нашого на-
роду.

Першою ластівкою із велико-
го доробку вченого був «Вихов-

ний ідеал», видрукований у Пол-
таві 1994 року. В передньому
слові до книги Г.Ващенка «Виб-
рані педагогічні твори» згадува-
ний популяризатор його твор-
чості професор О.Вишневський
пише: «Зрештою, сьогодні звер-
таємося до нього не лише з по-
чуття обов’язку та історичної
справедливості. Робимо це рад-
ше з практичної потреби, яку
відчуваємо. Бо його творчість є
для нас сьогодні чинником по-
рятунку, як чиста криниця для
втомленого мандрівника. Шу-
каємо нового педагогічного
світогляду, і в його спадщині ба-
чимо шанс для себе». Далі відо-
мий вчений з Дрогобича пише:
«Він орієнтує українську педаго-
гіку на створення умов для ду-
ховного самовдосконалення
людини – з опорою на христи-
янські та національні вартості,
що втілено ним у відомій фор-
мулі українського виховного іде-
алу: служіння Богові і Україні».

Метою життя Г.Ващенка було
створення української націо-
нальної педагогіки. Цій ідеї він
присвятив понад тридцять років
своєї наукової праці. Найголов-
ніша ціль створеної ним педаго-
гіки – виховання свідомих патрі-
отів своєї землі і нації як основи
могутності України: «Без жертов-
ної любові до Батьківщини, що
єднає весь народ – як керів-
ників, так і народні маси – дер-
жавної самостійності здобути не
можна».

Чи не парадокс у тому, що за
підручником педагога «Загальні
методи навчання», конфіскова-
ного в свій час в Україні й пере-
виданого в еміграції, й нині чи-
тають лекції в Українському
Вільному Університеті в Мюн-
хені. Світ використовує наше
шкільництво, а ми шукаємо своє
ж в Європі і за морями-океана-
ми.

Професор Григорій Ващенко
писав: «Нова епоха, що чекає
нас, нові умови життя вимагають
нової школи, взагалі нових ме-
тодів навчання і виховання…».
Він же пропонував таку систему
освіти у вільній Україні:

1. Передшкільне і дошкільне
виховання: материнський дог-
ляд або ясла до трьох років, ди-
тячий садок – від трьох до шести
років.

2. Початкова школа – від шес-
ти до чотирнадцяти років.

3. Середня школа: класична
гімназія, реальна школа, се-
редні технічні школи, учительсь-
ка семінарія, середня агроном-
ічна школа, середня медична
школа –  від чотирнадцяти до
вісімнадцяти років.

4. Висока школа: університет,
високі технічні школи, педагогіч-
ний інститут, академія мистецтв,
консерваторія, військова акаде-
мія – від вісімнадцяти до двад-
цяти двох – двадцяти трьох років.

5. Позашкільна освіта.
6. Науково-дослідні установи:

академія наук, академія педа-
гогічних наук.

Вчений наголошує і на обо-
в’язках батьків: «Між школою
всіх ступенів і родиною мусить

бути міцний зв’язок. Школа і ро-
дина мусять діяти в одному на-
прямку». Батьки зобов’язані
створювати своїм дітям
«відповідні умови для виконан-
ня шкільних завдань».

З позиції сьогодення ми долу-
чаємося до вивчення ідей,
підходів, думок мудрого педаго-
га-гуманіста.

Прикро, але ще й досі дехто із
вчителів не може позбутися ма-
каренківського «людину треба
не ліпити, а кувати», забуваючи,
що кожна особистість – творін-
ня Вищого Розуму. «Кожен є тим,
чиє серце в ньому», – писав наш
Г.Сковорода. У праці «Яничар
А.С.Макаренко – найбільший
совєтський педагог» Г.Ващенко
викладає педагогічні погляди
А.Макаренка, співробітника ГПУ
і НКВД, спираючись на особисті
спогади про нього. Г.Ващенко
1918-1919 років був викладачем
Полтавського учительського
інституту, в якому до 1917 року
навчався А.Макаренко, знав його
особисто, бував у керованій ним
колонії ім. Горького (ще одного
ненависника України). Друга тру-
дова комуна, яку очолював А.Ма-
каренко, носила ім’я відомого
ката Ф.Дзержинського. Мака-
ренкові ненависне було все ук-
раїнське, він зневажливо ста-
вився до педагогічних надбань
минулого. Ідеалом для Мака-
ренка у його виховній роботі був
чекіст. Григорій Ващенко, навпа-
ки, був поборником «збережен-
ня і розвитку культурно-освітніх
національних традицій», вбача-
ючи їх витоки в народній педа-
гогіці. У своїх розвідках учений
наголошував на таких її складо-
вих, як «Поучение», Володими-
ра Мономаха, козацька педаго-
гіка, філософські роздуми
Г.Сковроди, патріотична про-
рочість творів Кобзаря, на-
родність педагогічної спадщини
К.Ушинського, виховний ідеал
І.Франка, рідномовні ідеї
Б.Грінченка.

Прозірливий Григорій Ващен-
ко, ще далеко до нашої неза-
лежності, формулу своєї педаго-
гіки виклав у словах: «Служіння
Богові та Україні». «Служіння
Богові – плекання у людині ви-
щого, божественного начала, що
збереже її від нищого, брудного,
аморального, дарує душі чисто-
ту і світлість. А служіння Україні
– то служіння рідному своєму
краєві як найбільшій цінності, що
має бути невід’ємною, органіч-
ною часткою цього духовного та
божественного, що мусить бути
в душі кожного українця. Служі-
ння Україні треба усвідомлюва-
ти не лише як свій обов’язок, а
як сенс всього свого життя».
Понад 50 років тому цей Вели-
кий Українець писав: «Обов’яз-
ком українців є підготовка не
тільки до збройної боротьби з
ворогами нашого народу, а й до
розбудови національної культу-
ри після перемоги над ним.
Може статися так, що вороги бу-
дуть переможені, а коли прий-
де справа до мирного будівниц-
тва в Україні, наш народ виявить
повну непідготовленість, і це
кінець кінцем може призвести
до того, що нами знову опанують
якісь спритні чужинці». Вдумай-
мося в слова відомого педагога
Г.Ващенка. це ж послання вірно-
го сина України нам і прий-
дешнім поколінням!

Стефанія МИСЬ,
с. Ясінка.

ÂÈÄÀÒÍÈÉ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÏÅÄÀÃÎÃ
Григорій Ващенко. Спробуймо знайти щось про нього в будь-

якому радянському виданні-енциклопедії, довіднику чи словни-
ку. Даремно. Його спіткала доля всіх тих великих національ-
них особистостей, котрим ліпили клеймо «ворог народу», «ук-
раїнський буржуазний націоналіст». Тільки з проголошенням
1991 року нашої незалежності ім’я вченого і його праці повер-
таються до рідної хати. І завдячуємо в цьому насамперед ук-
раїнцеві, що мешкає в Бельгії, відомому громадському діячеві,
учневі Григорія Ващенка, магістру Омелянові Ковалю. Він був
ініціатором і одним із засновників Всеукраїнського товариства
ім. Григорія Ващенка, створеного в Києві 1995 року. Головою
цього поважного і так необхідного об’єднання було обрано про-
фесора Анатолія Погрібного, знаного популяризатора украї-
нської педагогічної спадщини.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту

регуляторних актів
Проекти рішень сесії Турківсь-

кої міської ради «Про встанов-
лення ставок та пільг зі сплати
земельного податку на 2019
рік», «Про встановлення ставок
та пільг зі сплати податку на не-
рухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, на 2019 рік»,
«Про встановлення місцевих
податків і зборів на 2019 рік
(транспортного, туристичного,
єдиного)»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Зако-
ну України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»
та з метою одержання заува-
жень і пропозицій від фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань,
Турківська міська рада повідом-
ляє про оприлюднення проектів
рішень сесії Турківської міської
ради «Про встановлення ставок
та пільг зі сплати земельного
податку на 2019 рік», «Про вста-
новлення ставок та пільг зі спла-
ти податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
на 2019 рік», «Про встановлен-
ня місцевих податків і зборів на
2019 рік (транспортного, турис-
тичного, єдиного)».

Розробник: виконавчий комі-
тет Турківської міської ради.

Проекти регуляторних актів та
аналізи його регуляторного
впливу будуть розміщені (опри-
люднені) на офіційному сайті
Турківської міської ради (turka-
mrada.gov.ua) у спеціальному
розділі «Прозоре місто»
(підрозділ «Регуляторна політи-
ка»).

Термін приймання пропо-
зицій та зауважень до проектів
регуляторного акта становить
один місяць з дня оприлюднен-
ня проектів регуляторних актів та
аналізів його регуляторного
впливу.

Пропозиції та зауваження до
проектів регуляторних актів та
аналізів його регуляторного
впливу просимо надавати в
письмовій формі на адресу роз-
робника: Турківська міська
рада: пл. Ринок, 26, м. Турка,
82500. Тел./факс: 3-11-90 та/або
на електронну адресу
turkamrada@ukr.net.

Ñòâîðåíî ùå
äâ³ ë³êàðñüê³
àìáóëàòîð³¿

На останній сесії Турківської
районної ради депутати прийня-
ли рішення по створення на Тур-
ківщині ще двох лікарських ам-
булаторій загальної практики
сімейної медицини. Зокрема, в
складі Боринської міської
лікарні та Турківської райполік-
лініки. Якогось додаткового
фінансування чи штатних оди-
ниць наразі не передбачається.
Вони мають функціонувати в
межах визначних кошторисних
призначень на ці лікувальні зак-
лади та існуючої штатної чисель-
ності. Наразі жителі Турківщини
визначаються, якого сімейного
лікаря обрати, хоча в керівництві
лікарні кажуть, що цей процес
іде надто повільно, а тому варто
активізуватися, щоб потім в пи-
таннях медичного обслуговуван-
ня не виникало проблем.

Наш кор.

Дякуємо за людяність
Висловлюємо щиру і сердечну подяку за людяність, порядність,

доброту, милосердя, сумлінне ставлення до виконання своїх про-
фесійних обов’язків усьому медсестринському персоналу, почина-
ючи від молодших медичних сестер, усьому лікарському персоналу

терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ на чолі з Тетяною Романі-
вною Стець; особлива подяка – лікуючому лікареві Любі Омелянівні
Манюх.

Міцного вам усім здоров’я, сил, енергії, терпіння, успіхів у нелегкій
роботі, родинних гараздів. Нехай Господь за ваші добрі справи воз-
дасть вам сторицею.

З повагою – родини Місько і Кузьмак, м. Турка.
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У ці прекрасні весняні дні, 22
квітня, святкує золотий ювілей ча-
рівна, добра, мила, щира турківчан-
ка – Галина Михайлівна Марчишак.

З нагоди чудового життєвого свя-
та її сердечно вітають підприємці м.
Турка, ГО «Бізнес-ліга» і
бажають міцного здоро-
в’я – з роси і води, не-
всипущої життєвої
енергії, родинно-
го тепла, любові,
добра, радості, дов-
гих і щасливих років
життя в Божій опіці.

Нехай Господь здоро-
в’я й силу посилає,

На всіх шляхах благословляє.
Хай дасть наснаги Вам і сили,
Щоб довго Господу служили.
Щоб без горя і журби
Весь свій вік прожили.
Нехай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну

мить співає.
Хай наша вдячність, шана і

любов
Вам у житті завжди допомага-

ють.
Боже ласкавий!
В цю чудову весняну днину
Благослови цю прекрасну лю-

дину.
Дай їй під сонцем у радості

жити
Многая, многая, многая літа!

16 квітня відсвяткував свій ювілей
– 80 років – Андрій Михайлович Ко-
марницький – житель с. Закичера.

Дорогого і люблячого ювіляра
щиро вітають дружина

Текля, дочки Катери-
на з сім’єю,  Тетяна

з сім’єю і онуки Во-
лодимир з дружи-
ною Василиною,
Василь з дружи-
ною Наталією та
правнук Михай-
лик і бажають
йому доброго

здоров’я, життєвих сил та енергії,
родинного тепла, Божої ласки і оп-
іки на життєвій дорозі.

Летять роки, мов лебеді у
вирій,

Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі!
До 100 років бажаємо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не да-

дуть.
І сам Господь по милості над-

ілить
Ще довгих літ, щасливу світлу

путь!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ангели милі душу звеселяють
На многії і благії літа!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілеєм фель-
дшера лікарсь-
кої амбулаторії
с. Верхня Яб-
лунька – Луку
Юрійовича Шик-
ітку – і бажають
шановному юві-
ляру міцного здо-
ров’я, великого
людського щастя і
довгих безхмарних
років життя.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Ë²Ñ Î×ÈÌÀ Ä²ÒÅÉ
Традиційно у весняну пору, коли довкола оживає приро-

да, з’являються перші квіточки, землю наповнює пта-
шиний щебет, лісівники Туркіщини проводять творчо-
просвітницько-роз’яснювальну акцію з учнями навчаль-
них закладів району в рамках природоохоронного проек-
ту «Майбутнє лісу – у твоїх руках». І це надзвичайно важ-
ливо, адже, чого гріха таїти, чимало молодих людей бай-
дуже ставляться до природи. Для прикладу можна взя-
ти небезпечні розваги, в яких беруть участь діти, із спа-
люванням сухої трави. Як результат – вогонь з полів
перекидається  на лісові масиви, де знищує дерева, ги-
нуть у вогні й маленькі їжачки, зайченята...

Визначено і благородну мету конкурсу – виховання у підрос-
таючого покоління шанобливого ставлення до природи, фор-
мування зацікавленості в збереженні лісових насаджень, дотримання правил поведінки в лісі, поширення знань про ліс.

Звичайно, хочеться вірити, що вищеназвані проблеми аж
ніяк не стосуються тих учнів, які з охотою беруть участь в при-
родоохоронних конкурсах.

Так 12 квітня головний лісничий ДП «Турківське лісове гос-
подарство» Михайло Леськів вручив грошові премії авторам
найкращих малюнків (учні 1-4 класів), які вони створили на
задану тему «Ліси поруч з нами». У конкурсі взяли участь 23
хлопчиків та дівчат з тих навчальних закладів, що територі-
ально розташовані в зоні відповідальності держлісгоспів. При-
зерами конкурсу стали, отримавши грошові премії, Ніколетта
Бенкеч (Турківський НВК) – 1 місце (500 грн.), Софія Марусяк
(Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) – друге місце (300 грн.); Анна
Сенета (Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) – третє місце (200 грн.).
Окрім цього, всіх учасників конкурсу відзначено призами, вар-
тістю по 100 гривень.

Подібний захід відбувся і в ДП «Боринське лісове госпо-
дарство», проведений спільно з відділом освіти Турківської
РДА, за підтримки керівництва регіонального ландшафтного
парку «Надсянський». Загалом до конкурсу долучилися Бо-
ринський, Верхньояблунський, Нижньояблунський, Комар-
ницький та Нижньовисоцький навчально-виховні комплек-

си. З дев’яти учасників перемогу святкували Ангеліна Костів (Верхньоялунський НВК) – 1 місце, Наталія Сеньків (Боринський НВК )
– 2 місце, Вікторія Данило та Микола Іршак (відповідно, Нижньояблунський і Нижньовисоцький НВК) – 3 місце.  Привітавши всіх
учасників, грошові премії переможцям, в розмірі 500, 400 та 200 гривень, вручив головний лісничий Боринського держлісгоспу
Віталій Земан.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÖÅ ÎÖ²ÍßÒÜ
ÏÐÈÉÄÅØÍ² ÏÎÊÎË²ÍÍß

Ліс, як відомо, – живий організм. І наше завдання, власне, відноситися до нього так, щоб максимально сприяти   відтво-
ренню та збереженню  вічнозеленої карпатської краси. Лісівники кажуть: щоб правильно  оцінити  й проаналізувати саму
природу лісу від посадки й аж до стиглості, замало одного життя. А тому ліс, який садимо ми сьогодні, – це такий собі

аванс майбутнім поколінням.
Що б ми не казали, але лісівники Тур-

ківщини з року в рік заліснюють значні
площі, на яких проведено рубки, або,
буває, що  й ті, що прилягають до лісо-
вих масивів.

Минулого вівторка добру справу з по-
садки лісових культур зроблено  в Туркі-
вському ДЛГП «Галсільліс», в кварталі 20,
виділ 6 Надсянського лісництва (урочи-
ще Соколіки). В акції  взяло участь більше
20 осіб, зокрема директор   ОКС ЛГП
«Галсільліс» Володимир Мельник, голо-
ва Турківської районної ради Володимир
Лозюк, керівник апарату Турківської РДА
Мирон Бойко, Нижньотурівський
сільський голова Петро Шкрамко,   прац-
івники відділу прикордонної служби «Сян-
ки» , під керівництвом начальника Ігоря
Терехова,  директор Турківського  ДЛГП
«Галсільліс» Богдан Петренко, лісничий

Надсянського лісництва Мирон Ільницький разом з працівниками лісо-
вої охорони. В цей день лісові культури було посаджено на площі 0,6 га
– у порядку 8 рядів – ялини, два ряди – бука. Загалом 3700  саджанців,
що вирощені в лісорозсадниках підприємства.

Ще в минулому році в «Галсільлісі» цієї весни   планували заліснити
площі  у 11,3 га , але враховуючи те, що зазвичай восени лісові культури
краще приживлюються, посадку було зроблено восени  минулого року
– на площі 4,8 га. А на ділянках 10, 8 га, що залишені під природне
поновлення, проведено доповнення. Цьогорічної весни галсільлісівці
планують створити лісові культури на площі 6,5 га та увести недостаю-
чих порід на ділянці, що залишилася під природне заліснення, на
ділянці  11,7 га. Посадка буде проведена у всіх лісництвах підприєм-
ства.

З огляду на це, важливо, щоб жителі населених пунктів, що межують
із залісненими площами,  випасаючи худобу, не нищили саджанці, а
дбали про те, щоб робота лісівників не була марною, аби в майбутнь-
ому прийдешні покоління могли  милуватися чудовими карпатськими
деревостанами.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Турківське відділення Самбі-
рської ОДПІ повідомляє, що 26
квітня 2018 року у м. Львів Го-
ловним управлінням ДФС у
Львівській області буде проведе-
но безкоштовний семінар для
платників податків Львівської
області, які перебувають на об-
ліку в ОДПІ Головного управлін-
ня ДФС у Львівській області, на
тему: «Нове у 2018 році. Акту-
альні питання оподаткування»,
за участі міжнародних сертифі-
кованих професійних бухгалтерів
Львівщини.

Початок семінару: 11 год. 00
хв.

Початок реєстрації: 10 год. 00
хв.

Місце проведення: м. Львів,
вул. Стрийська, 35, актовий зал
в цокольному приміщенні адмі-
нбудинку Головного управління
ДФС у Львівській області.

Запрошуємо взяти участь у
семінарі всіх зацікавлених.

Домашня еко-ферма пропонує:
кролики (різних порід) – для

розведення, а також м’ясо кро-
лика.

птицю: кури (породи Брама),
індокачки.

Є в продажі комбікорм для
кроликів і для птиці.

Деталі за телефоном:
0973326338.

Продаю трактор Т-25 (без кабіни) з новою фрезою.
Ціна – договірна. Тел.: 0984490314.

Продається приватизована земельна ділянка, площею 0,096
га, під забудову, в м. Турка, вул. Зелена, 17. Тел.: 0995386739.

Перейнявшись заробітчансь-
ким задумом, попросив дочку
показати, як користуватися
Інтернетом з тим , щоб з його
допомогою пошукати роботи.
Вчорашні друзі, маючи свої ком-
панії, не захотіли взяти Петра з
собою до Польщі, мотивуючи
тим, що з роботою останнім ча-
сом там – сутужно, багато заро-
бітчан наїхало зі сходу та півдня
України, а тому працедавці вол-
іють не брати новачків, віддаю-
чи перевагу остарбайтерам з
досвідом.

Якось раптом, уже пізно вве-
чері, натрапив на Інтернет-ого-
лошення, де були описані рай-
дужні умови працевлаштування
в сусідній державі: заробіток –
14 злотих за годину, пристойні
умови для проживання безпо-
середньо на території підприє-
мства, та ще й дворазове харчу-
вання за рахунок працедавця.
Робота не важка – виготовлен-
ня сосисок на конвеєрі м’ясо-
переробного комбінату. Режим
праці – п’ять робочих днів на
тиждень. Іноді доведеться по-
трудитися й у суботу, але неділя
– завжди вихідна. Після кожної
зміни робітник може взяти без-
коштовно на вечерю чи сніданок
200-300 грамів сосисок.  Як ка-
жуть, чого кращого ще можна
бажати, умови надзвичайно
привабливі. За все це треба було
заплатити 30 доларів, прибувши
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на місце праці.
Приємно вражений отаким

везінням, вночі й ока не прижму-
рив, а вранці радісною новиною
поділився з дружиною,
яка, почувши це – зміни-
ла роками уже звикле
вурчання й докори на
привітність. Все це дода-
ло сімейного настрою в
родині, який позитивно
передався й дітям. За-
ледве дочекавшись
восьмої ранку, Петро на-
брав номер мобільного,
вказаний в оголошенні.
За декілька секунд почув
у слухавці приємний голос
та підтвердження всього
прочитаного в оголо-
шенні. Більше того, за
відповідну платню жінка
пообіцяла посприяти у
відкритті візи.

Дозвільні формальності три-
вали недовго, хоч коштували не
дешево. Згодом, він ще декіль-
ка раз телефонував авторці ого-
лошення, радіючи, що є на світі
добрі люди з бажанням допома-
гати іншим. Доброта чужої, не-
знайомої людини – не до по-
рівняння з самолюбством та
байдужістю земляків, що не за-
хотіли взяти його з собою.

І ось теплим літнім ранком,
рейсовим автобусом заробітча-
нин-початківець, з піднесеним
настроєм та валізою, наповне-

ною продуктами, уже прямував
до Львова. Власне в обласному
центрі, біля магазину «Океан»
на вулиці Володимира Велико-
го, була призначена зустріч.
Звідти, ще дев’ятнадцять таких
як він, вимушених шукачів кра-
щої долі, комфортним мікроав-
тобусом вирушили в незвідану,
але обнадійливу, як думалося
Петрові, поїздку. Під час посад-
ки до водія хтось зателефонував.
Завершивши коротку розмову,
він повідомив, що це робото-
давці просили нагадати про ра-
ніше обумовлених  тридцять до-
ларів, які кожен з пасажирів мав
заплатити за запропоновану ро-
боту.

Мерседес швидко домчав до

українсько-польського кордону,
щоправда, процедура пропуску
тут дещо затягнулася. Тоді Пет-
ро й гадки не мав, що це грає на
руку нечесному посереднику, що
в телефонних розмовах здава-
лася щирою і привітною, та
водієві, з яким у неї , як свідчать
подібні випадки, була поперед-
ня змова аферистів. Розуміння
обману, з яким, на жаль, часто
стикаються заробітчани, прийш-
ло, коли прибув під вечір до
місця призначення. Час прибут-
тя –  ближче до ночі  шахраї-по-

середники планують свідомо, з
тим щоб стомлені заробітчани
менше задавали запитань, та
щоб їх легше можна було позбу-
тися, мовляв, пізно уже, час на
відпочинок.

В історії з Петром сценарій був
незмінним. Водій, в’їхавши до
якогось містечка, припаркував
авто й запропонував пасажирам
виходити, вдруге нагадавши про
30 доларів. Зелені він запропо-
нував залишити йому, так ніби
просила зробити  всім відома
(правда, лише з розмов) жінка-
працедавець. Зібравши кошти,
він показав прибулим дорогу до
підприємства, де працювати-
муть, наголосивши, що це –
зовсім недалеко, мовляв, за
п’ять хвилин будете на місці, й
зіславшись на зайнятість, по-
спіхом від’їхав. А заробітчани,
серед яких були жителі не лише
Львівської, а й Тернопільської та
Івано – Франківської областей,
не підозрюючи обману, пішли в
намріяну невідомість.

– Декілька хвилин ходь-
би – перші сумніви й роз-
чарування, а в декого вже
й чітке розуміння, що по-
трапили в тенета шахраїв.
Біля невеликого підприє-
мства, звідки доносився
неприємний сморід, нас
зустріла жінка й запропо-
нувала пройти до місця
проживання у занедба-
ний барак без води, внут-
рішнього туалету, кухня –
з однією електроплиткою
на всіх, – пригадує перший
день заробітчанства Пет-
ро.

Переночувавши в таких,
далеко не барських умо-
вах, разом з іншими наш

земляк став до роботи. Вияви-
лося, що це був не м’ясопере-
робний цех з виготовлення со-
сисок, а птахофабрика, де заро-
бітчанам запропонували потро-
шити курей. Через те, що на
підприємстві погано була орган-
ізована утилізація відходів, у ви-
робничому приміщенні, бараці,
та й  на вулиці, стояв нестерп-
ний сморід. Важко було дихати,
людей мучив головний біль. Ба-
гато було таких, що відпрацював-
ши два – три дні, збирали речі та
їхали додому, дехто шукав іншу

Нелегке сільське життя, сімейне безгрошів’я, а від того
часті конфлікти в родині, змусили Петра, уже немолодого жи-
теля одного з сіл нашого району, наважитися на пошук щас-
тя – доброго заробітку  за кордоном. Важливими аргумента-
ми, що мотивували таке рішення, були неодноразові поїздки
його односельців до Польщі та Чехії. Зазвичай, повертаючись
звідти, вони вихвалялися зелененькими доларами, мовляв, а
ти невдаха, сидиш на шиї дружини, порпаєшся в навозі. Хтось
на зароблені гроші уже й непогану машину придбав, інші – зро-
били сучасний ремонт будинку. Все це, заздрісно, Петро про-
кручував у своїй уяві та якось вирішив, а чому  і ні – спробую.
Невже я гірший, чи руки не з того місця виросли? А тут ще й
дружина з постійними докорами – подивися на однокласників
чи сусідів, як розбагатіли, дітей добре прилаштували, а ти
чого вартий…

роботу. Платню за працю обіця-
ли виплатити лише всередині
місяця. До речі, й справді знай-
ти добру роботу у Польщі зараз
дуже складно; заробітчан наїха-
ло багато, а пристойних вакансій
мало, відтак роботодавці мають
вибір.

А Петро, провівши в цьому
добровільному рабстві чотири
дні, разом з такими ж, як він, жи-
телями Івано-Франківської об-
ласті, подався шукати іншу робо-
ту. Три дні ночували на вокзалі,
аж поки, мовляв, не зустріли
землячку, що вже тривалий час
працює в теплицях у фермера.
Туди влаштувалися й вони. Робо-
та була також нелегкою, особ-
ливо докучала спека. Надворі
був червень. У теплиці темпера-
тура піднімалася до 50 і вище
градусів. Власник давав на цілий
день лише пляшку мінеральної
води для кожного працівника.
Попри це – нова робота була
набагато краща ніж та, з якої
Петро розпочинав свій заробіт-
чанський шлях. А платня – лише
9 злотих за годину. Там герой
моєї сумної історії відпрацював
майже два місяці, натерпівшись
лиха та поневірянь. Приїхавши
додому,  вирішив, не називаючи
свого прізвища, не вказуючи
село, де проживає, розповісти
заробітчанську історію, яка, на
його думку, може стати застере-
женням для багатьох, таких об-
дурених, як він. Також Петро ра-
дить не вірити красивим розпо-
відям тих , хто повертається із
заробітків. Він переконаний –
немає там меду, до заробітчан
відносяться, як до рабів, людей
другого сорту. І в цьому не наша
вина, а наша біда. А ще каже, не
вірити привабливим оголошен-
ням. А коли вже вирішив через
безвихідь спробувати заробіт-
чанської долі, шукати місце ро-
боти через добре знайомих лю-
дей, яких знаєте й довіряєте, та
бути готовим до важкої праці,
складного побуту й, як кажуть,
запастися витримкою і терпін-
ням, пам’ятати: працевлашту-
вання в Польщі чи Чехії – часто
добре налагоджені шахрайські
схеми, які заманюють у своє па-
вутиння довірливих людей.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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 Про це заявляє начальник  районного сектору ГУ МНСУ у
Львівській області, підполковник Світлана Мірошкіна. За її сло-
вами, з  початку року на  території нашої області, станом на
минулий тиждень,  було зареєстровано  959 пожеж, на яких
виявлено 24 загиблі особи та 15 осіб  травмовано. На тери-
торії Турківщини підрозділами пожежно-рятувальної служби  з
початку року  за цей же період здійснено 28 виїздів. Ріст пожеж
у святкові дні був  дуже великим. Очевидно,   досить тепла
сонячна погода  та   спалювання  людьми  сухої трави  й при-
зводило  до таких  негативних наслідків.

За повідомленням Головного управління ДСНС у Львівській  об-
ласті, 11 квітня  було здійснено 15 виїздів  пожежно-рятувальних
підрозділів   області   на  ліквідацію пожеж сухої трави. Такі виїзди не
обминули й підрозділ турківських рятувальників.  Виїжджала  у с.
Верхнє на гасіння трави на відкритій території. Дана земельна ділян-
ка належить   сільській раді. Вигоріла суха трава, а також пошкод-
жено покрівлю погребу, на площі 15  метрів квадратних, власником
якого є  М. О. Дулеба.

 Наступного дня,12 квітня, рятувальники виїжджали на пожежі
кілька разів.  А саме: о 16. 10 год.  – на пожежу  сухої трави в с. Мала
Волосянка. Земельна ділянка, де горіла трава, належить  Явірській
сільській раді.  Також  того дня сталася  пожежа  й у с. Верхнє
Висоцьке,   в дерев’яній господарській будівлі, критій шифером,
розміром 7 х7 м. (власник  П. М. Бурчин). Вогонь знищив  госпо-
дарську будівлю і  4 тонни грубих кормів. Наступний виїзд  рятуваль-
ників був  о 18 год. 50 хв.  Пожежа виникла на хуторі Щовби Нижнь-
овисоцької сільської ради, у дерев’яному дачному будинку, власни-
ком якої  є   Н. О. Томінець.  Вогнем знищено дачний будинок по-
вністю та багато інших речей –  дерев’яні бруси для будівництва,
генератор, інструменти для столярних робіт.

13 квітня, о 22.00 год., на пункт пожежної частини надійшло по-
відомлення про пожежу в с. Верхнє Висоцьке, у дерев’яно-цегляній

будівлі. Вогонь знищив дах та перекриття повністю, дерев’яні стіни
та 3 тонни сіна. Наступного дня пожежники виїжджали на ліквіда-
цію пожежі  на відкритій території в с. Стоділка. Земельна ділянка
належить Явірській сільській раді. Горіла  суха  трава  та чагарники
на площі 500 м кв. А дві години раніше пожежники ліквідовували
пожежу в с. Мельничне, яка сталася у дерев’яній господарській
будівлі, розміром 10х8 м. Вогнем знищено будівлю та 1 тонну грубих
кормів. Врятовано дві будівлі від займання.

Не припинилися тривожні виклики про пожежі й  у неділю, 15
квітня. О 16. 55 год.  надійшло повідомлення про пожежу в с.
Кіндратів Ясеницької сільської ради – від спалювання сухої трави
загорілася ділянка площею 200 м кв.. А пізно ввечері, о 22 .17 год.,
надійшло повідомлення про пожежу в с. Красне, в дерев’яній гос-
подарській будівлі.

 –   Наші громадяни не дотримуються елементарних правил по-
жежної безпеки, не слідкують за станом електричної проводки в
своїх оселях. З метою запобігання виникнення пожеж,  причинами
яких  є спалювання сміття та сухої трави,  спільно  з поліцією та
представниками  адміністрації  проведено профілактичні рейди по
району, – каже Світлана Валеріївна. –  Тому ще раз прошу всіх меш-
канців району, голів сільських рад, священнослужителів донести до
людей, що від спалювання сухої трави виділяються токсичні речо-
вини, забруднюються наші легені, гине звірина, комахи, руйнуються
пташині гнізда і виникають пожежі. З цією метою рекомендую про-
вести серед населення, особливо серед дітей та  молоді, бесіди,
виховні години щодо шкідливості спалювання сухої рослинності та
відповідальності за це. Останніми роками спалювання сухої трави,
рослинних  залишків перетворилося на справжнє екологічне лихо.
Весною, коли сходить сніг і пізно восени господарі, замість того,
аби подбати про раціональне використання кожного клаптика
землі,  влаштовують пожежі, спалюючи суху траву. Люди, які заявля-
ють, що спалювання торішньої трави корисне, помиляються самі і
вводять в оману інших. Кожен такий підпал –  це злочин проти не-
міцного світу природи. І  він суворо карається законом.

 Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.
P.S. Уже коли верстався номер, турківські рятувальники знову

виїхали на  ліквідацію горіння сухої трави, на цей раз  у с.Присліп.
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Центр візової підтримки
«Захід - Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2300 грн.;  воєводська віза
(річна) – 350 євро.; чеська се-
зонна віза (90 днів) – 350 дол.;
страхування (Польща – 30000,
Чехія – 60000);  заповнення ан-
кет; безкоштовні вакансії в
Польщі. Адреса: м. Турка, май-
дан Шевченка, 32 (навпроти
кінотеатру). Тел.: 0965501604,
0991317345.

Світлій пам’яті нашої дорогої Мами
Час іде, але не проходить сум, хоч вже проминули Великодні дзво-

ни. Якби можна було спинити ріку життя і повернути всіх дорогих
нам, воскресити ті моменти радості
та близькості, що подарувала доля.
Хотілося б… Але ні, не можна! Бере-
зень – початок весни, цього року був
холодний і майже зимовий, який
приніс у наш дім сум і залишив смуток
у серці і вічну пам’ять про нашу дорогу
Маму – Дарію Львівну Лесик. У бе-
резні також вшановуємо нашого Ге-
нія – Тараса Шевченка, твори якого
наші Батьки любили, читали напам’-
ять і співали в хорі. Також, у березні,
67 років тому, наш дорогий Тато –
світлої пам’яті – запропонував Мамі
руку і серце, а 17 березня 2018 року з
Божою волею закінчилась її життєва
мандрівка. Моя дорога Мама любила
життя! І здається, готова була б про-
жити ще й до 100 років – бо життя таке цікаве – говорила вона.

Але доля повернула інакше…
Моя Мама була товариська, любила людей, любила спілкуватись

з ними, обмінюватись думками, мала лагідну вдачу, була жертовна,
працьовита, допомагала всім.

Найбільше цінувала освіту і науку, що й передала своїм дітям та
онукам. У Турківській середній школі працювала учителем украї-
нської мови і літератури 39 років, в посвяті на педагогічній ниві.

Моя дорога Мама була довголітньою членкинею Союзу Українок
та активною членкинею товариства «Просвіта». Брала участь у бла-
гочинних заходах. За її довголітню невтомну діяльність була наго-
роджена різними відзнаками та урядовими нагородами, мала зван-
ня відмінника освіти.

Багато її випускників нині є науковці та лікарі, серед них: Олек-
сандр Карасевич, лікар-професор Іван Ільницький та багато інших,
які згадують добрим словом!

Любила церкву, відвідувала кожної неділі і в свята, співала з моїм
Татом у церковному хорі.

Моя Мама, як і кожна людина, була Унікальна! Майже 62 роки
прожила спільно у мирі, дружбі і любові з нашим Татом, Віктором
Лесиком.

Народила і виховала разом з Татом Віру, Володимира і Тараса,
які любили і тішилися своїми мудрими, чесними, щирими Батька-
ми, бо вчили нас – доброти, порядності, мудрості.

У своєму житті кожна людина має змогу працювати і в любові
творити добрі діла для своєї родини, церкви, громади і України. Ці
добрі діла прикрашають пройдений життєвий шлях, блаженної па-
м’яті Дарії Львівни, яка лишила приклад доброї християнки і щирої
патріотки.

Ваше ім’я, дорога Мамо, надовго закарбується в пам’яті не одно-
го з поколінь.

І ці слова для Вас, дорога наша Мамо-вчителько:
Схиляєм свої голови в скорботі.
І возвеличуєм Вашу мудрість і красу!
І всім би так, як Ви, дітей навчити
Цінити людяність і доброту!
Молимося до Всевишнього за Вашу світлу душу, щоб спочивала

вона спокійно на тому світі, де нема ні болю, ні горя.
Вічна пам’ять!

Віра Лесик-Клим.

Парафіяни римо-католицької церкви м. Турка висловлюють щире
співчуття настоятелю о. Андрію з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття лікарю-стоматологу Турківської КЦРЛ Ма-
р’яні Михайлівні Кишенич з приводу великого горя – смерті матері.

Колектив лікарської амбулаторії с. В.Висоцьке глибоко сумує з
приводу смерті колишньої працівниці Олесі Корнеліївни Грици і
висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.

Працівники ГО «Бізнес-ліга» щиро співчувають Софії Корнеліївні
Созанській з приводу передчасної смерті сестри – Олесі.

Працівники ГО «Бізнес-ліга» щиро співчувають Світлані Копитчак
з приводу передчасної смерті мами – Ольги.

Працівники Красненської сільської ради висловлюють щире
співчуття сільському голові Ярославу Івановичу Малетичу з приводу
тяжкої втрати – смерті тещі – Ярослави Романчак.

Продається у м. Турка, по вул.
Б.Хмельницького (недалеко від
з/д вокзалу), дерев’яний буди-
нок, критий шифером, є газ, те-
лефон, гараж, сарай, земельна
ділянка 6 арів.

Ціна – за домовленістю.
Всі питання за телефонами:

0662185634; 0997331286.

Загублений атестат про закін-
чення Ільницької середньої
школи (серія ПГАВ №008451),
виданий на ім’я Миколи Івано-
вича Сеньківа, вважати не-
дійсним.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вап-

но, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газобло-
ки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру, ме-
талевий фальшбрус, кахель, сітку для огорожі, мінвату, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.

Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Продається будинок у м. Турка (вул. Горішня). Є всі комунікації,
приватизована земля. Ціна – договірна. Тел.: 0669127662.

ЕКСПРЕС-КАФЕ запрошує своїх гостей для приємного прове-
дення часу та святкування пам’ятних дат.

Тут зручно розташуються 80 Ваших друзів, знайомих та колег, які
завітають до Вас на захід. Банкетний зал знаходиться на другому
поверсі кафе, з окремим виходом кухні для подачі страв, а отже
Ваш захід буде абсолютно закритим.

Щовихідних у нашому кафе проводимо дискотеки. Вхід вільний.
Якщо Вам подобається недорогий відпочинок, смачна кухня, при-

вітний персонал – завітайте в «Експрес-кафе».
Ми знаходимось за адресою: м. Турка, вул. Міцкевича, 18а (авто-

станція).
Довідка за тел.: 0951465968, 0992433501.

ÄÅ ÓÒÈË²ÇÓÂÀÒÈ
ËÞÌ²ÍÅÑÖÅÍÒÍÓ ËÀÌÏÓ

×È ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ?
 Нещодавно доводилось спостерігати, як  діти, десь роздобувши  лампи денного світла, а

можливо  знайшли їх  і в смітнику (бо робили це  неподалік ящика  для  збору сміття, на спортив-
ному майданчику  школи-інтернату в м. Турка) з азартом розбивали їх, навіть не задумуючись,
що можуть отруїтись  парами ртуті, які через повітря потраплять в їх  організм,   акумулю-
ються і залишаться там на все життя.  Симптоми  цього отруєння дуже неприємні: слабкість,
підвищення температури і головний біль. Пізніше можуть початись болі в животі, що свідчить
про розлади травлення. Викинуті  на смітник відходи з ртуттю, через певні органічні процеси,
потрапляють  у грунт, затим у воду.

Здається, нічого страшного не трапиться, якщо викинути раз в рік використану люмінесцентну лампу
чи непридатний термометр на смітник. Однак, уявімо масштаби катастрофи, якщо   кожному в голову
прийде така думка. Саме тому надзвичайно важливо правильно зберігати та утилізувати відходи тако-
го типу.  І, на превеликий жаль, що робити з ними,  як їх забирати від населення, як  утилізувати
непридатні лампи чи термометри, ні в міській раді, ні в управлінні житлово-комунального господар-
ства наразі не знають, адже усе це зробити  не так просто, як ми  собі гадаємо.  Для цього мають бути
спеціальні пункти прийому. Хоча  в міській раді обіцяють працювати над вивченням даної проблеми.
Наприклад, збір  вживаних батарейок у мерії розпочали  давно (у приміщенні ратуші на першому
поверсі, є спеціальне місце для їх збору, а назбирано батарейок
від населення лиш неповну половину бокса).  Люди не приносять їх
сюди, а, вочевидь, викидають на смітники. Та що казати про  бата-
рейки, коли навіть сміття у нові   закриті  сміттєві баки, які тепер
стоять на вулицях  нашого міста, ми не можемо викинути нормаль-
но.  Не в ящик кидаємо, а на ящик, бо ліньки  підняти кришку. То ж
хіба в нас буде чисто?

Лише одна фірма  в  Україні (ДП «Боднарівка») надає юридич-
ним особам послуги з перевезення та утилізації ртутомістких
відходів. І  є тільки дві компанії, які виробляють бочки, що відпові-
дають вимогам для транспортування небезпечних відходів. Бата-
рейки також переробляють у Європі, їх потрібно туди везти, вартість спеціальної тари для відправки –
220000 гривень! Не можна так просто взяти і збирати лампи, термометри, батарейки всім, кому зама-
неться.  Усе має бути ліцензійно, сертифіковано і за  відповідними рекомендаціями.  Наприклад,
власники підприємств, на яких використовуються люмінесцентні, бактерицидні, дугові, неонові лампи,
повинні їх облікувати, належно зберігати в коробках чи боксах – так, аби цілісність колб не порушува-
лась, співпрацювати з компаніями, які мають ліцензію на утилізацію небезпечних відходів і , здавши їх,
підприємець повинен вимагати від організації, що проводила утилізацію, екологічну документацію, що
підтверджує факт проведення цієї утилізації. Бо  є багато фірм,  які проводять цю утилізацію лише
частково, фактично забираючи з лампи чи батарейки те, що їм потрібно, решта  знову залишається на
довготривалому зберіганні. Ця проблема й справді в Україні нині стоїть  гостро, і, до речі,  займаються
нею в основному  громадські організації та громадські активісти. Ті, кому екологія і здоров’я наших
громадян не байдужі.

А наразі  ті турківчани,  хто має вдома непридатну для  експлуатації лампу і не хоче нашкодити собі і
довкіллю,  чи підприємство, яке має такі лампи,  можуть  акуратно їх у щось упакувати  і привезти (якщо
їдете в цьому напрямку) до Львова, де уже  розробили систему зі збору люмінесцентних ламп та
термометрів. Графік та місця стоянок Еко-буса, що приймає на утилізацію від населення небезпечні
відходи, можна знайти на сайті bodnarivka eko.Lviv. ua.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Продається дворівнева квар-
тира, загальною площею 76
кв.м., з газом, водою, каналіза-
цією. Дві кімнати, гардеробна,
ванна, кухня, коридор. Є діючий
камін, кондиціонер, балкон, два
підсобні приміщення, туалет. З
ремонтом і пластиковими вікна-
ми. Терміново, недорого.

Тел.: 0968285949,
0502058213.

Пропоную «Екоплант» – висо-
коконцентроване міндобриво
для всіх сільськогосподарських
культур.

Сильний розкислювач ґрунтів.
Звертатися за тел.: 3-27-26.


