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Дорогу донечку,  дружину, матусю, сестру – Марію Володимирівну
Жавко із с. Заріччя – з днем народження щиросердечно вітають
тато Володимир, мама Люба, чоловік Петро, дочки Василина, Оль-
га і Вікторія, брат Михайло, братова Наталія, сестра Степанія, шваг-
ро Віталій, хресний Володя, хресний Василь-Ан-
тон і Софія. Ювілярці вони бажають неба без-
хмарного, настрою гарного,  здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.

Хай промені сонця радість дарують,
Від наших сердець нехай лине тепло.
Хай Твої очі в житті не сумують,
У домі хай буде тільки добро.
Нехай Тебе щастя, як дощ, омиває,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

Дорогого кума і люблячого хресного тата – Володимира Михайло-
вича Кричківського, жителя м. Турка,  із юві-
леєм щиросердечно вітають кум Ігор, кума
Світлана  та  похресниця Миланія і бажають
ювіляру безліч світлих і щасливих років, про-
житих у міцному здоров’ї, добрі, достатку, ра-
дості, сімейному затишку, під Божим і людсь-
ким благословенням.

Ти –  порадник та хазяїн,
Із Тобою – сміх та шум.
З днем народження вітаєм ,
Ти – найкращий в світі кум!
Хай Тобі кує зозуля,
Щоб 100 років класно жив!
Був успішним на роботі
І сім’ю свою любив!

Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.

МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.

ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ                     
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ 
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО 
 
                            
 

 - СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД  6800 грн. 
- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
- Поселення в м.Ужгород в кампусах європейського типу 
- Смачні обіди за пільговими цінами 
- Безкоштовне транспортування щодня 
 
 
 
 

- Двічі на місяць безкоштовне 
транспортування у м.Турка 
- Безкоштовне медичне 
страхування 
- Професійний та кар’єрний ріст 
 

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7 
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 428, 0 800 500 736. 

 

CВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ МИ ПРОПОНУЄМО: 

За активного сприяння депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушанського, розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від  12 лип-
ня 2017 р., №463-р, Турківському району виді-
лено кошти субвенції державного бюджету  на
соціально-економічний розвиток окремих те-
риторій, в сумі 4 млн. грн.

Якщо проаналізувати розподіл проектів за сфе-
рами,  то до кінця року матимемо можливість про-
вести капітальний ремонт та придбати обладнан-
ня для 34 загальноосвітніх навчальних закладів
на  загальну суму 2 млн. 80 тис. грн.; 9 закладів,
охорони здоров’я – на суму 700 тис. грн., в тому
числі і придбання нового санітарного автомобіля
для Турківської КЦРЛ;18 закладів культури та
спорту – 950 тис. грн. Заплановано й чотири про-
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екти ремонту доріг комунальної власності та транс-
порту, на суму 270 тис. грн.

Як повідомила редакцію начальник відділу еко-
номічного розвитку і торгівлі РДА Тетяна Курус, ос-
новним завданням, яке сьогодні стоїть перед роз-
порядниками коштів, в т.ч. органами місцевого са-
моврядування, – цільове та своєчасне їх освоєн-
ня.

До речі, субвенція уже надійшла в район, хоча
до розпорядження можуть бути ще внесені зміни
в частині назви об’єктів. Коли це буде зроблено,
ми, в порядку інформування громадськості, над-
рукуємо весь перелік.

Додаткову інформацію з цього приводу можна
отримати за телефоном: 3-29-07.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ніч на 15 серпня,  шляхом відхи-
лення привідкритого пластикового
вікна, зловмисник ( чи зловмисники)
проникли в храм Св. Параскевії с.
Ільник і викрали звідти скриньку з по-
жертвами. Правоохоронці вживають
оперативних заходів для того, щоб
встановити й затримати грабіжників,
однак позитивного результату поки що
немає. А тому начальник Турківсько-
го відділення поліції Дмитро Роль
звертається до жителів с. Ільник та
довколишніх сіл, зрештою, до всіх, хто
може щось знати про цю пригоду, по-
відомити поліцію для того, щоб яко-
мога швидше розкрити цей злочин.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

В  ІЛЬНИКУ
ПОГРАБУВАЛИ

ЦЕРКВУ

28.08.2017р., о 17.30 год., в сесійній залі Турківської міської
ради проводитиме зустріч із жителями вул. майдан Шев-
ченка та вул. Шевченка депутат Турківської міської ради
Гвоздінський О.Я.

ÃÎÐßÍÀÌ – ÄÎÄÀÒÊÎÂ² Ï²ËÜÃÈ
Уже найближчим часом на розгляд Верховної Ради України

буде подано законопроект «Про статус та розвиток гірських
населених пунктів України», підготовлений депутатом Верхов-
ної Ради України Андрієм Лопушанським. Нардеп хоче, щоб на
законодавчому рівні закріпити пільги, які б стимулювали  еко-
номічний розвиток територій, сприяли залученню інвестицій в
різні  соціально-господарські сфери.

Але перед тим, як документ потрапить до парламенту, Андрій
Ярославович хоче, щоб він був публічно обговорений широким
загалом людей. Саме для того законопроект буде надрукова-
но, зокрема в нашій газеті, найімовірніше уже в наступному
номері. Тоді всі бажаючі зможуть внести свої зауваження та
пропозиції. І в разі, якщо вони будуть актуальними, їх буде обо-
в’язково враховано.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Щиро вітаємо із  чудовим ювілейним
святом прекрасну, щиру, турботливу лю-
дину, жительку смт. Бо-
риня – Марію Степанів-
ну Вовк.

Дорогій ювілярці  ба-
жаємо міцного здоро-
в’я,  великого людсько-
го щастя, добра, щасли-
вого довголіття, радості та
всіх земних благ на життєвій
дорозі.

Зичим в ювілейний день сонця і теп-
ла,

Радості безмежної, усмішок, добра.
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.
Злагоди у домі, у серці любові,
Кожної хвилини міцного здоров’я.
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки!
З повагою –  сім’ї Миколи Юрковича

Іваніка та Віктора Івановича Савчака.

Дорогого, люблячого хресного батька
– Володимира Івановича Білинського –
жителя м. Турка з ювілейним
днем народження, яке свят-
куватиме 20 серпня, сер-
дечно вітають похресник
Олександр з дружиною
Анічкою та синочком
Максимком  і донеч-
кою Тамілкою і бажа-
ють імениннику міцно-
го здоров’я, родинного тепла,
Божої ласки на многії 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 ми-

ром.
Шануєм Вас за людяність і

щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість.
Пречиста Діва хай в житті допо-

магає,
Ангел Господній від біди оберігає.
До привітань приєднуються мама

Ярослава, брат Василь з дружиною Те-
тяною.

Сердечно вітаємо із прекрасним жит-
тєвим святом –  60-річчям від дня на-
родження –  дорогого і люблячого, чуй-
ного і турботливо-
го сина, чоловіка,
батька і дідуся –
Бориса Євстахо-
вича Цуняка, жи-
теля смт. Бориня.

Бажаємо юві-
ляру, аби Гос-
подь дарував
йому міцне здо-
ров’я, радість,
достаток, удачу, а
доля дарувала
ще багато- багато
літ, сповнених
добра, Божого благословення і ласки –
на многії і благії літа.

Сьогодні рівно 60 у Вашому житті
минає,

А скільки їх ще на шляху – про це
ніхто не знає.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий про-
жити,

Щоб усіх на сторіччя могли запро-
сити.

Щоб в мирному небі Вам сонце
всміхалось,

А всі Ваші мрії та плани збувались.
Хай мир і достаток панують у домі,
Господь хай дарує надію й тепло
На довгії літа, на щастя й добро!
З повагою і любов’ю –  мама Марія,

дружина Євгенія, син Василь, дочка Ок-
сана, зять Микола й онучка Марічка.Дорогі жителі сіл Боберка

та Дністрик-Дубовий
Сердечно вітаю  вас з Днем незалеж-

ності України! Бажаю вам міцного здо-
ров’я, великого родинного щастя і затиш-
ку, миру і любові, взаєморозуміння, зла-
годи і благополуччя.

Нехай кожен день вашого життя буде
наповнений радістю, теплом, новими до-
сягненнями та можливостями, а ваші
добрі справи примножать славу нашої
Батьківщини - України!

З повагою –  депутат Турківської рай-
онної ради Анатолій Періг.

Шановні працівники
медичної галузі району!

У ці прекрасні серпневі дні наша країна святкує свій День Народження і ми, як
громадяни України, пишаємося історією, культурою нашого великого народу. Ми хо-
чемо жити красиво і довго, а це, в свою чергу,  вимагає від нас великих зусиль.

Дорогі колеги, бажаємо вам ростити гідну спадщину для нашої країни, адже її велич
залежить від людей, які борються за справедливість і мир. Кожен створює свою
долю сам, тому бажаємо  вам терпіння, успіху в досягненні ваших цілей. Нехай вас
оточує затишок і щастя, взаєморозуміння, благополуччя і злагода.

З повагою –  адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ.

У с. Карпатське Турківського району з давних-давен люди при-
ходять до цілющого джерела, так званого в народі «Гістьова
вода», яке знаходиться у мальовничій лісовій  місцевості під
полониною в урочищі Горб. Воно славиться в усій околиці і, на-
певне, немає такої людини, яка приходила в це святе місце і не
відчула на собі божественну допомогу цієї води у тілесних не-
мочах. Християни бойківського краю щиро вірять в чудодійну
силу джерела. Наші предки, у першу чергу, при головному, зуб-
ному та інших видах болю поспішали до сходу сонця напитися
цієї святої води та попросити у Бога зцілення. Так триває і до
сьогодні, адже кожен, хто приходить сюди з міцною вірою та
щирою молитвою, отримує Божу благодать та зцілення.

У наші дні, слава про джерело розійшлася далеко за межами села.
Щороку, 9 серпня, у день пам’яті великомученика і цілителя Панте-
леймона, люди сім’ями приходять до каплички, у якій відбуваються
святкові богослужіння та освячення цілющої води.

С в я т и н ю
збудовано па-
рафіянами за
ініціативи про-
тоієрея Ми-
хайла Іршака,
про що
свідчить вста-
новлений на
місці хрест.

Ц ь о г о р і ч ,
тр ад и ц ійно ,
в і д б у л о с я
святкове бого-
служіння на
чолі з митр.
прот. М. Купцівом та із священиками: митр. прот. Василем із с. Сигло-
вате, митр. прот. Русланом із с. Новини, прот. Андрієм із с. Верхнє,
прот. Михайлом із с. Бітля. Цей день був благословенний Богом, бо і
сонце ласкаво усміхалося кожному, хто прийшов до цього цілющого
джерела, щоб отримати духовні та тілесні зцілення.

Громада с.Карпатське.

ÑÂßÒÈÍß ÍÀ
ËÎÍ² ÊÀÐÏÀÒ

Шановні жителі Турківщини!
Щиро вітаємо Вас із визначним для на-

шого суспільства святом — Днем неза-
лежності України!

Цей день, що є результатом тисячоліт-
ньої боротьби українського народу за
право мати свою державу, відзначаєть-
ся як найголовніше свято нашої країни.
Ця знаменна дата навіки увійшла в істо-
рію молодої держави золотою сторінкою
її біографії, започаткувала нову епоху в
житті нашого народу, законодавчо закрі-
пила його вікові демократичні прагнен-
ня до національного відродження, духов-
ної свободи, економічного зростання,
культурного піднесення.

Від усієї душі зичимо  Вам та Вашим
рідним міцного здоров’я, щастя, добра,
достатку, миру, щедрої долі, успішного на-
вчання, подальших перемог в усіх спра-
вах і починаннях заради процвітання не-
залежної України, добробуту її народу.

Нехай серця наповнюються гордістю
за нашу державу, прагненням до єдності
та порозуміння, а Ваша плідна праця
буде надійною запорукою щасливого
майбутнього.

Голова Турківської районної ради Во-
лодимир Лозюк.

Голова Турківської районної держав-
ної адміністрації Олександр Лабецький.

Шановні жителі Турківщини!
 Вітаю вас із національним святом

нашої державності — Днем незалежності
України!

Ця визначна дата навіки увійшла в істо-
рію молодої держа-
ви золотою сто-
рінкою її біографії,
започаткувала нову
епоху в житті нашого
народу, законодавчо
закріпила його вікові
демократичні праг-
нення до національ-
ного відродження, ду-
ховної свободи, еко-
номічного зростан-
ня, культурного
піднесення.

Хай кожен день
Вашого життя буде
сповнений радістю,
теплом і новими здо-

бутками, а ваші добрі справи примножать
славу рідної України.

Нехай свято Незалежності духмяним
серпневим запахом українського хліба
принесе у Ваш дім щастя і добро, поро-
зуміння та згуртованість, мир та любов!

З повагою – Мирослава Павлик, ди-
ректор районного центру зайнятості, го-
лова постійної депутатської комісії з гу-
манітарних питань та засобів масової
інформації Турківської районної ради,
фракція ВО «Батьківщина».

ÍÀÉÂÅËÈ×Í²ØÅ ÑÂßÒÎ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â -
ÄÅÍÜ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

Шановні краяни!
Сердечно вітаю Вас з нагоди визнач-

них свят нашої держави — Днем Держав-
ного Прапора та Днем Незалежності Ук-
раїни.

Двадцять шість років
тому здійснилася спокон-
вічна мрія нашого народу
– бути господарем на своїй
українській землі.

 Нині Україна переживає
складні часи агресії та по-
сягань на незалежність та
цілісність держави. Але
завжди в такі часи найк-
ращі сини і дочки України
ставали на захист своєї
землі, своєї держави, своїх
співвітчизників.  У своїх
молитвах згадаймо у цей
величний день всіх тих,
кого уже немає з нами, але
чия духовна присутність надає нам сили
і віри у світле майбутнє нашої ДЕРЖАВИ.

Святкуючи разом з Вами, від душі ба-
жаю миру на нашій землі, єдності, щас-
тя, добра, достатку, щедрої долі, сили і
наснаги в усіх справах. Хай невичерпним
буде джерело нашої віри, надії й любові
до України! Нехай Господь береже Ук-
раїну і українців!

Слава Україні! Героям Слава!
З повагою – народний депутат Украї-

ни Андрій Лопушанський.

У благодатну серпневу пору, напередодні величного
свята для всіх українців – Дня  Незалежності, відзначає
свій славний ювілей депутат Львівської обласної ради
багатьох скликань, генерал-майор Михайло Семенович
ДЗЮДЗЬ.

Шановний Михайле
Семеновичу! У цей
святковий день ба-
жаємо Вам міцного
здоров’я, добробуту,
оптимізму та здо-
бутків у професійній та
громадській діяль-
ності. Нехай і надалі
Ваш шлях стелиться
щедрими ужинками
добра, нових звер-
шень, а також любо-
в’ю і повагою родини,
друзів та колег.

Нехай турбота, милосердя, щедрість душі повернуть-
ся до Вас сторицею, а обраний Вами нелегкий шлях гро-
мадського діяча супроводжує завжди глибока людська
вдячність і шана за плідну працю, чуйність, уміння тво-
рити добро. Хай Вас підтримують та надихають рідні
люди, розуміють та допомагають колеги, минають нега-
разди та непорозуміння. Хай доля збагачує Вас життє-
вою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сього-
дення.

 Хай зірки завжди віщують Вам щасливу долю, а Бог
допомагає і оберігає.

Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!
 Многая Вам літа, шановний Михайле Семеновичу!
З повагою –  вдячні земляки.

Ç ÐÎÑÈ ² ÂÎÄÈ -
ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ
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У час, коли земля-матінка, зігріта ніжними серпневи-
ми променями сонця, обдаровує всіх щедрими плода-
ми, а у безмежній голубизні неба звеселяють душу і сер-
це пташині різноспіви,
відзначає свій день народ-
ження людина великої ду-
шевної доброти, виняткової
порядності, безмежної щи-
рості, вірна дружина, турбо-
тлива мати та дочка,  чарів-
на турківчанка – Галина Во-
лодимирівна Созанська.

З цієї нагоди засилаємо
найщиріші вітання, сердечні
побажання залишатися зав-
жди молодою й красивою,
душевно світлою, доброю,
веселою і усміхненою. Щоб у
житті була злагода, взаєморозуміння, мир і спокій, щоб
в ньому було  стільки радості, скільки в морі є піску, і
стільки щастя, скільки в ньому є води. Нехай добрий
художник фарбує Твоє життя яскравими фарбами, а та-
лановитий композитор пише мажорну мелодію Твоєї
долі.

Міцного, як карпатські буки, здоров’я  – Тобі та усій
родині, щоденної Господньої опіки і невідступного Анге-
ла-охоронця. Нехай життя пливе щасливо та довгою
рікою.

Хай пливе щасливо Твій життєвий човен
І минає легко береги круті.
І любові буде хай завжди він повен –
То найголовніше у людськім житті.
Хай Бог оборонить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.
Життя дарує  щедро много літ –
У мирі, спокої, у радості, надії!
Друзі.

Коханій дружині, люблячій,
дорогій і турботливій матусі –
Марії  Степанівні Вовк, з на-
годи золотого ювілею, най-
щиріші вітання шлють чоловік
Володимир, дочки Таїсія і
Роксолана і бажають їй
міцного здоров’я – з роси і
води, нехай з Божою поміччю
здійснюються усі плани і надії.

 Світлої  щоденної радості,
рідненька, миру, добра, лю-
бові, достатку і Божої  ласки  –
на многая і благая літ!

В цей ювілейний літній
день

Прийми найкращі привітання,
Хай водограй співа пісень,
А сонечко сіяє щосвітання.
Даруй всім усмішку свою ласкаву,
Хай кожна мить буде уквітчана любов’ю,
А Бог усемогутній й величавий
Зішле сто літ – у щасті і здоров’ї!

Дорогу, люблячу і дбайливу дружину, матусю і бабу-
сю, жительку с. Лосинець – Марію Миколаїв-
ну Ільницьку – щиросердечно
вітаємо з 55-річним ювілеєм ,
який буде святкувати 20 серпня.
Бажаємо їй доброго здоров’я,
світлої радості в житті, поваги від
людей, любові від рідних, благо-
получчя і Божого благословення.

Люба матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас зрос-
тили.

Що Ви нас любите, завжди пома-
гаєте,

Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!
З повагою – чоловік Мар’ян, син Олег, дочки Мар’яна

і Анна,  невістка Марія, зяті Руслан і Назарій, онуки
Дмитрій та Іван, Вероніка і Христина, сваха Марія.

На роботу в охорону потрібні чоловіки та жінки
(вахтовий метод).

Тел.:0976064072,  0676874185.

Вічні незмінні символи світової гармонії, сакральні
кольори – синій і жовтий. Вони мали магічну силу
ще в наших давніх-прадавніх предків – сонцепоклон-
ників.

У часи більшовицької окупації ці кольори наводи-
ли жах на владу, вони, як і все святе для українця –
мова, вишиванка, віра, молитва – були національ-
ними, бандерівськими.

Але яка сила незнищенності українського духу!
Попри всі закривавлені століття, зловорожі зну-
щання, намагання окупантів позбавити нас свого
споконвічного імені, ми вистояли і святі кольори
небесної гармонії живуть у священному символі
нашої держави – синьо-жовтому стязі.

Хочу розповісти реальні маленькі історії про людей,
які в новітній час вписали патріотичну сторінку в  життя
невеликого бойківського села Ясінка на нашій славній
Турківщині.

Микола Бряник (1967 р.н., мешкає в селі Явора) виріс
і добре виховувався в християнсько-патріотичній родині
Марії та Івана Бряників (Кузьминих). Все життя він пам’-
ятатиме матусину розповідь про дідуся Івана Макара
(1912 р.н.), грамотного чоловіка, секретаря волости, а
потім завбазою в Турці,  просто доброго господаря, яко-
го схопили «визволителі» 1944 р. і кинули в тюрму на
Бригідках, де його так катували, що відбили все всере-
дині. Тоді й відпустили додому помирати. Микола пи-
шається своєю родиною і віддячив рідним за мудру на-
уку. Саме він підняв над Ясінкою синьо-жовтий стяг. До-
помагав йому Іван Бряник (1963 р.н., Якубів,  нині по-
кійний). Чесний трудяга з багатодітної сім’ї. Його родину
було вивезено в Челябінську область. Пізнала Катери-
на (мати Івана) челябінський дитбудинок і каторжну пра-
цю на лісоповалі. Тож хіба не спрацював відгомін по-
клику предків, котрі жили Україною на чужині?

Скільки наїздився Микола в пошуках тканини. Дістав.
Приїхав у Ясінку до цьоці Марії Люзович (1932 р.н.). Ця
добра працелюбна жінка ще ніколи себе не почувала
такою щасливою, як тоді, коли разом з приятелькою-
сусідкою Марією Куцик (1929 р.н.,  Рузиного Івана з Про-
гона) розтинали тканину на прапор. Швейна машинка
не шила, а співала.

Марії Куцик (з дому Любінська) здалося, що вона по-
вернулася в повстанський загін, де разом з сестрою
шили і вишивали для українських воїнів сорочки, ембле-
ми, латали одежу, прали, готували їжу.

 І ось цей прапор, пошитий руками двох Марій-патріо-
ток,возволікли Микола з Іваном перед сільською ра-
дою. Обидва Бряники, але вони не родичі по крові, а по
духу – так.

Спочатку планували підняти стяг на  Посічі, в городі
Надії Шульгак, на березі.  «Але ж то виходить якось збо-
ку, – подумав  Микола. – Ні, прапор має бути в центрі
села». Ось так появився він на високій тополі навпроти
сільської ради і школи.

 Ця подія сталася 10 лютого 1990 року вночі. Не тому,
що боялися (хоч тоді ще добряче полювали юди-нашіпту-
вачі), а тому, що вдень не дали б цього зробити –  тут же
були би і міліція, і партком, чи ще щось. І не таке приду-
мали б, щоб покарати.

Час було вибрано не випадково. В школі проходив
вечір зустрічі випускників ( десь з 2005 року в нашій школі
їх вже не проводять).  Якось сам по собі  створився
чоловічий співочий гурт людей, об’єднаних патріотич-
ною звитягою в  ім’я Незалежності рідної землі. На сце-
ну вийшли Омелян Дудка ( з Самбора, швагер Миколи
Бряника, нині покійний), Богдан Куцик (з Трускавця, син
Марії Куцик-Любінської), Богдан Мись (викладач Туркі-
вського ліцею) та Мирослав Мись (вчитель фізкультури,
нині покійний). І понеслася зі сцени українська по-
встанська пісня. Не всім це подобалося, ой не всім!
Дехто гукав: « Танці!» Інші совалися на стільцях, озира-
ючись. А чоловіки співали, співали… Під спів пісні «Ой у
лузі червона калина похилилася» на вітрі замаяв си-
ньо-жовтий символ України.

Наступного дня в школу приїхав секретар парткому
радгоспу  «Комсомолець». Директор зібрав усіх вчителів
і мені влаштували судилище:

– Мені зателефонували і повідомили, що ви повісили
прапор! Негайно зніміть його! – сказав партієць.

– Прапор має право зняти лише той, хто його при-
кріпив. Більше ніхто не може цього зробити без їхнього
дозволу. А я його не підносила. Звісно, не місце святині
на дереві. Пасувало б його  закріпити на флагштоці біля
сільради. І як вам не соромно заставляти жінку залази-
ти на дерево? – відповіла я.

– То візьміть хлопців зі старших класів, але зніміть!
– На це потрібен дозвіл батьків, – закінчила я розмо-

ву.
А далі він повів мене перед вікна моєї хати ( ми меш-

кали біля школи) і сказав іронічно: « Отут собі його по-
вісьте!».

Знаєте, що мені найбільше завдало болю? Не розмо-
ва з партійцем, а мовчазна байдужість колективу, з яким
я працюю з 1963 року. Сиділи всі, опустивши голови,
слова ніхто не зронив. Щирим поглядом не підтримав. А
був це 1990-й рік – час активної діяльності Народного
Руху, час, коли членів Руху і їх прихильників лякали кай-
данками і Колимою, а трьома місяцями перед тим було
влаштовано побоїще патріотів на горі в Яворі.

Спасибі Миколі та Іванові. Вони не тільки не зняли
національне полотнище, а підняли другий стяг ще вище,

якраз на тій щоглі, що стриміла перед входом до сільра-
ди ще з радгоспних часів.

Ці знамена зняли активісти Народного Руху після 28
квітня 1990 року, коли Львівська обласна рада прийня-
ла рішення про встановлення національного стягу на
будівлях  міських рад області.

Вибілені дощиком, обціловані сонцем, ці два націо-
нальні стяги я зберігаю як історичну пам’ятку станов-
лення нашої незалежності і буду щаслива передати їх
хранителям історичних цінностей – музеєві «Бойківщи-
на». А ще дуже хочеться, щоб ото « повісити прапор»
відійшло в минуле. Наше славне козацтво, січове
стрілецтво та Повстанська армія стяги «піднімали»,
«напинали, «возволочували, «закріпляли».

Коли сільським головою був Михайло Бонтей, я
підійшла до нього з пропозицією зробити пам’ятну таб-
личку на цьому історичному дереві. Він зрадів такому
задумові. «У всьому вам допоможу. Буде школа міняти
огорожу і ми тоді побачимо  – чи тополю обгородимо
окремо чи впишеться у шкільну огорожу». Не стало цієї
доброї людини. Забрав його Господь до себе. Не встиг
завершити багато розпочатих справ.

У нашому краї стали часто бувати вітровії, пам’ятаємо
їх і 2016 року. По всій Україні наводили лад з вікодавні-
ми деревами і обрізували сухе гілля, знімали верхів’я,
обчищали здорові стовбури, щоб  могло рости молоде
пагіння. Почувши, що  планують тополю зрізати повністю,
я підійшла до сільського голови Оксани Кузьмич і роз-
повіла їй про історичну вартість цього дерева для села,
попросила залишити стовбур (а він досить-таки міцний)
для відновлення. Робітники залишили обрізаними всі
дерева, тополю – також. Та у великодній тиждень бен-
зопила звалила міцний, здоровий окорінок –  зрівняли
з землею. Тільки його одного! На моє обурення відпов-
іли, що так розпорядилася, а точніше наказала
сільський голова. Та й мені вона спокійно відповіла, що
не пасує «аби таке стирчало перед сільрадою». Сто-
вбур викинули під берег, а довкола низенького пня буй-
но ростуть молоді топольки-тополята  як доказ того, що
сам Господь Бог велить жити дереву-пам’яті на зло тим,
хто хоче її вирвати, стерти. Ще Андрей Шептицький за-
повідав берегти пам’ятні дерева. Такі дерева, навіть
хворі, треба збадати і лікувати, щоб зберегти для на-
щадків. А тополя у наших предків – дерево-тотем, воно
було священним. Його оспівав великий Шевченко. А в
сучасного поета-пісняра Юрія Рибчинського:

Не рубай тополю, не рубай тополю, –
Бо зустрінешся з бідою.
Не рубай тополю, не рубай тополю, –
Краще принеси ти їй води.
Мабуть, декому з дорослих треба повчитися в дітей

шанобливого ставлення до  національних святинь. На-
весні 2017 року маленький прапорець (28х56) у своєму
дворі на будиночку підняв учень 6 класу Ігор Струналь
(Андріїв з Вулиці). Високо тріпоче на вітрі маленький
символ України, милуючи око перехожих. Ніхто його не
спонукав до цього, ні від кого «не списав». Так його ви-
ховали батьки.

Так високо маяв наш стяг і над сільським адмінбу-
динком, а десь неповних два роки тому знамено чо-
мусь зсунули вниз над двері. Казали «для зручності». Та
не бачили люди цієї «зручності», коли треба було опус-
тити стяг в жалобні роковини за Небесною Сотнею чи
Голодомору. Зате ластівочки щедро звільняють свої пта-
шині потреби на прапор. Прикро таке споглядати, але…
маємо те, що маємо.

2013 року Революція Духу, Революція Гарячих Сер-
дець, Революція Гідності – Героїчний Майдан об’єднав
два величні стяги  – синьо-жовтий і червоно-чорний.

Нащадок Батия, послідовник Гітлера, новітній Герос-
трат, азійський супостат Путін  вдерся, вліз до нашої хати.
На захист рідної землі стали найкращі її сини. Вони сто-
ять на східному кордоні своєї держави, захищаючи не
тільки наш спокій, але і всю Європу , від оскаженілого
кремлівського окупанта.

Символом боротьби за рідну землю стало червоно-
чорне знамено, освячене ще в часи героїчного здвигу
славного Січового Стрілецтва.

На знак підтримки наших захисників всередині серп-
ня ( до Дня Незалежності) 2014 року троє юнаків-сту-
дентів – Ростислав Дем’яновський, Василь Мись  (м.
Чернівці) та Микола Струналь (Андріїв з Вулиці) – підня-
ли символ незнищенності нашої  України – червоно-чор-
ний стяг на колишньому магазині ОРСу (тепер приват-
на будівля). А восени 2015 року – над оновленим Ясе-
ницьким лісництвом головний лісничий Юрій Маковець-
кий  (родом з патріотичного Дрогобича) закріпив синьо-
жовтий  і червоно-чорний стяги. Вони тріпотять над па-
радним входом, бо вище – приватні помешкання. Го-
ловний лісничий не чекав директив згори, він зробив те,
що має зробити кожен керівник будь-якої установи, тим
більше – державної. Цей скромний патріотичний чин
Юрія Маковецького – його велика моральна підтримка
наших воїнів-захисників.  Такі люди вселяють тверду віру
в те, що Україна вистоїть , і клятий ворог щезне з нашої
землі, запропаститься.

І неодномінно настане час справжніх поціновувачів
живої історії, її  творців. І шанобливо будуть збережені
для нащадків, щоб пам’ятали своє коріння і ніколи не
дозволили ворогам і лихим людям зловтішатися з на-
ших героїчних святинь.

Стефанія МИСЬ,
с. Ясінка.

ÌÀËÅÍÜÊ² ²ÑÒÎÐ² ,̄ ÙÎ ÂÎÇÂÅËÈ×ÓÞÒÜ
ÑÈÌÂÎËÈ ÍÀØÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ
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Оригінальні барвисті вишивки,
радісні, усміхнені обличчя,  ви-
важені погляди  мудрих пань і
панянок…  Так у  рамках
Всесвітніх  Бойківських фестин
завжди  збирається на своє віче
жіноцтво Бойківщини.   Цього
разу турківські союзянки разом
зі своїми посестрами  –  членки-
нями Союзу Українок і товариств
«Бойківщина» м. Болехів, м.
Рожнятів, Закарпаття, Самбір-
щини, Стрийщини, Миколаївщи-
ни, інших міст і районів області й
України, гостей з-за кордону,
прийшли  на  міжнародну кон-
ференцію «Ідеї та державотвор-
чий чин жінок Бойківщини».
Зустріч була подвійно знамен-
ною – святкували 25-річчя пер-
ших Всесвітніх Бойківських фес-
тин і 100-річчя Союзу Українок.
Щодо останньої,  ювілейної
дати, то жіноцтво  України актив-
но  втілює у життя девіз «100
добрих справ», збагачуючи тим
самим і так славну історію   ук-
раїнського жіночого руху.

Конференція відбулася у залі
засідань  Турківської районної
ради, а у фойє, традиційно,
пройшла виставка-презентація
літератури, колекцій  вишивок,
картин, експонатів   інших бойк-
івських музеїв,  учасників Міжна-
родного конкурсу учнівської та
студентської молоді «Мій рідний
край», Школи шляхетних украї-
нок. Учасники заходу з цікавістю

ознайомлювалися з ними – за-
хоплююче й дивовижне відчуття!

Вступне слово виголосила Ро-
стислава Федак, голова Коміте-
ту жіночих організацій, заступник
голови Союзу Українок. Вона ж
згодом виступила з доповіддю
«100 років Союзу Українок як
продовження ідей та чину На-
талії Кобринської». Вітали
жіноцтво Бойківщини з такою
знаменною подією Володимир
Лозюк, голова Турківської район-
ної ради; Галина Ольшанецька,
активний  член  Союзу Українок;
Петро Косачевич,  голова МГО
«Світовий конгрес бойків»;
пісенне вітання прозвучало від
нашої  юної талановитої земляч-
ки  Ольги Комарницької.  Побла-
гословив присутніх на плідну ро-
боту  настоятель храму смт. Бо-
риня о. Казимир.

Окрім уже згадуваної гро-
мадської діячки Ростислави Фе-
дак,  яка розповіла дуже багато
цікавого про діяльність  Союзу
Українок, Лілія Голко – співголо-
ва Комітету жіночих організацій,
член координаційного центру
фестин,  проаналізувала сто-
рінки історії і сьогодення за 25
років  проведення Бойківських
фестин, Галина Фесюк – началь-
ник відділу культури і туризму
Жовківської РДА,  розповіла про
роль жінки у становленні держа-
вотворення, а вчитель українсь-
кої мови та літератури гімназії

ім. Дмитра Бахматюка м. Калуш,
співробітник МАН  України
Віталій Півторак  виступив перед
присутніми з доповіддю «Гро-
мадсько-культурний арсенал
сучасної педагогіки»,  побудував-
ши  її на основі власного досвіду.
Про родинне виховання через
призму мистецьких скарбів Ук-
раїни цікаво розповіла Роксоля-
на Данчин – директор музею
«Бойківщина» м. Самбір,  про
вивчення творчості майстрів на-
родного мистецтва України у су-
часній школі  – Надія Кузан,  кан-
дидат педагогічних наук, доцент
Дрогобицького педагогічного
університету, заслужений май-
стер народної творчості України,
На  символізмі у творчості видат-
ної художниці  Стефанії Шабату-
ри  зупинилася  Ірина Грицюк,
керівник Школи шляхетних украї-
нок, член Національної спілки
майстрів народної творчості Ук-
раїни, м. Стрий. Також виступи-
ли перед учасниками жіночої
бойківської  конференції добре
усім відома Любов Проць, поете-
са, громадський діяч, вчитель
української мови і літератури
ЗОШ смт. Дубляни з Самбірщи-
ни та  український етнограф-
бойкознавець  Наталія Кляш-
торна.

Далі свою дискусію бойківчан-
ки продовжили  в більш до-
машній, невимушеній  атмос-
фері – за чашкою  духмяного
карпатського чаю. Розмова
відбулася задушевна, тепла і
дружня.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Â²ÐÈÌÎ Â ÒÅÁÅ,
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Æ²ÍÊÎ
Віримо в тебе, Українська жінко. Віримо в твої творчі спро-

можності і твою велику роль у державотворенні.
Мілена Рудницька.

У рамках Шостих Всесвітніх
Бойківських фестин, 5 серпня
відбулася наукова конференція
«Боротьба українського народу
за свою Незалежність». На кон-
ференції кандидат історичних
наук Микола Посівнич у своєму
виступі розповів про героїчну бо-
ротьбу УПА, про бойові нагоро-
ди воїнів УПА, якими нагород-
жено 1500 героїв. На жаль, ба-
гато з них своїх нагород не отри-
мали через те, що були нагород-
жені посмертно. Є такі, що відомі
тільки по псевдо, а справжніх
імен і прізвищ їх не встановле-
но. Тому ювілейний комітет з
відзначення 75-ої річниці УПА
розшукує і уточнює прізвища та
хто був нагороджений, щоб ці
нагороди вручити їхнім родичам.
З Турківського району нагород-
жений Срібним Хрестом Бойо-
вої Заслуги 2-го класу Василь
Хащівський. Його родичів теж
розшукують, щоб їм вручити цю
високу заслужену нагороду.
Потім учасник АТО Іван Затвар-
ницький розповів про воєнні
події влітку 2014 року на Донбасі,
участь в яких брав особисто ра-
зом з іншими військовослужбов-
цями. З великою увагою і цікаві-
стю усі присутні на конференції

слухали його виступ. Держава і
влада не були готові до війни з
московським окупантом і свої-
ми перевертнями. Але, якщо
військові ще сяк-так були забез-
печені зброєю, то бронежилетів,
касок, продуктів харчування ка-
тастрофічно не вистачало. Вели-
чезною проблемою була
відсутність води. Степ, спека,
спрага і втома, а води немає. Хоч
би знайшлась калюжа з водою,
і та рідко траплялась на їхньому
бойовому шляху. Але й ця вода з
калюжі була їм за цілющий напій.
Про героїв-добровольців, без
яких – і їхньої відваги, відданості,
героїзму і любові до України, до
українського народу – сьогодні
була би уже на півдні України
Новоросія. Про величезний ге-
роїзм, сміливість і вклад наших
героїв у захист України історики
в майбутньому напишуть. Ок-
ремі сьогоднішні можновладці
не те що недооцінюють героїз-
му добровольців, але бояться їх.
Розформовують добровольчі
батальйони, переслідують доб-
ровольців, на деяких заводять
кримінальні справи.

Ось лише один епізод з війни,
який розповідав Іван Затвар-
ницький на конференції.

Свідчить він про героїзм добро-
вольців. Коли він, у групі з інши-
ми військовими, йшов на зустріч
з окупантами, до них підбігли
кільканадцять добровольців і
попросили дати їм хоч трішки
зброї. Самі добровольці були в
цивільному, уже поношеному
одязі. Вони не мали ніякої зброї,
а тільки палиці і ножі, і то не всі.
Військові дали їм кільканадцять
гранат і ще щось із вогнепаль-
ної зброї. Добровольці взяли це
озброєння і побігли в сторону
ворога, звідки в скорому часі по-
чулися вибухи і стрілянина.
Відтак, через короткий час, доб-
ровольці повернулися не всі,
але з автоматами, кулеметами
та віддали військовим частину
трофейної зброї. Згодом, знову
без перепочинку, побігли в на-
ступ на ворога. Ось так творило-
ся і формувалося українське
військо, яким нині так хвалить-
ся його командування, котре
здало Крим москалям і зупини-
ло очищення Донбасу від во-
рогів. Ще обіцяли, що Донбас
буде очищений за кілька
місяців, а то і тижнів. Пройшло
вже більше трьох років, як там
іде війна, а влада не наважить-
ся назвати війну війною, а АТО.
Виникає ряд запитань: це не-

компетентність і недолугість
влади, її зрада, чи байдужість,
гірша за зраду? Чи комфортний
момент для її збагачення? Вірю,
вірмо всі, що про це детально
напишуть історики справжньої
Вільної і Соборної України. Пра-
цюймо всі, щоб наша Україна-
Мати такою стала. Щоб недарем-
но була пролита і ллється кров
патріотів за її незалежність.
Будьмо гідними нащадками
славних козаків-запорожців,
воїнів УПА. Пам’ятаймо заповіт
і настанову славної пам’яті геть-
мана України Богдана Хмель-
ницького. Він сказав: «Хто хоче
жити на нашій землі, з козака-
ми хліб їсти, нехай сидить тихо і
не брикає».

Після виступів Євген Дзюба з
м. Сватове Луганської області і
п. Володимир  із Самбора про-
демонстрували короткомет-
ражні документальні фільми
про боротьбу УПА з окупантами,
в якій брали участь не тільки
хлопці й чоловіки, але й дівчата і
жінки. Присутні на конференції
дали багато запитань виступа-
ючим, на які отримали змістовні
і вичерпні відповіді.

Слава Україні! Героям Слава!
PS. Від себе особисто вислов-

люю подяку директору Турківсь-
кого НВК Михайлу Блажівсько-
му, який надав приміщення для
конференції і апаратуру для де-
монстрації фільмів.

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО

КУН, член оргкомітету з прове-
дення Бойківських фестин.

ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ, ÇÀ ¯¯ ÂÎËÞ
Над вбитим воєм друзі не ридають,
Бо впали ті відважно як герої.
«Ми окупантів виженемо зграю», –
Клянуться над загиблими на зброї.

Катерина Мандрик-Куйбіда.

21 серпня святкуватиме своє 80-річчя жителька с. Явора – Марія
Василівна Ігнацевич.

Дорогу, чуйну і турботливу дружину, матусю, бабусю і прабабусю
сердечно вітають чоловік Дмитро, сини Степан, Іван, Ярослав, не-
вістки Ольга, Валентина, Галина, онуки Петро, Степан, Наталя,
Соломія, Святослав, правнуки Коля та Іван і бажають люблячій
ювілярці доброго здоров’я, світлої земної радості, любові, пошану-
вання, піклування рідних та Божого благословення.

Матусенько рідна, бабусенько мила,
Вас щиро вітає вся Ваша родина.
Спасибі за ласку, за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.

Люблячу маму, бабусю, прабабусю, жительку с. Ільник – Ганну
Степанівну Ільницьку – з 80-річним  ювілеєм, який святкує сьо-
годні, 18 серпня, щиро вітають дочка Надія з чоловіком Михайлом,
дочка Тетяна з чоловіком Володимиром, онуки Микола з дружиною
Галиною, Олександр з дружиною Світланою, Іванна з чоловіком
Мар’яном, Наталія з чоловіком Романом, Ніна, Христина з чолові-
ком Ігорем, Євгенія з чоловіком Андрієм, Петро; правнуки
Маринка, Микола, Каріна, Яна, Аліночка, Мартіна і
Люба та бажають їй доброго здоров’я, родинних
гараздів, довголіття.

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 благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення

громадських слухань
22 серпня 2017 року, о 17.00

год., відбудуться громадські
слухання щодо обговорення
проектів рішень Турківської
міської ради «Про затвердження
Положення про порядок
розміщення зовнішньої реклами
в м.Турка» та «Про затвердження
Положення про громадські
слухання в м.Турка».

Громадські слухання
відбудуться в залі засідань
Турківської міської ради за
адресою:  м.Турка, пл.Ринок, 26.

За довідками звертатися за
телефоном: 3-11-90.

П’ятниця, 25 серпня
З 9.00 до 16.00 год.

 ДОРОГО КУПУЄМО
 ВОЛОССЯ

(натуральне – від 33 см; сиве,
фарбоване та шиньйони – від
45 см)
При здачі волосся від 40 см
стрижка оплачується

ГОДИННИКИ: механічні  ра-
дянські, наручні у жовтих кор-
пусах – вибірково на запчасти-
ни.
Адреса: м. Турка, вул. Січових
Стрільців, 50, перукарня «Ча-
родійка». Тел.(093) 489 45 58.

Щиросердечно вітаємо  з днем народження колегу по роботі,
чуйну, щиру, добру людину, жительку с. Боберка Лю-
бов Ільківну Бутрій.

Бажаємо Вам, шановна, міцного-міцного здоро-
в’я – на довгі і щасливі роки життя, любові від рідних,
поваги від людей, родинного тепла, достатку, мир-
ного неба над головою і рясних Божих благословінь.

Хай береже Вас Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
В здоров’ї, радості прожити
Бажаєм много-много літ!
З  повагою –  працівники молокозаводу Василь Макаревич, Га-

лина Лозницька, Надія Бутрій, Стефанія Нискогуз.
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Академічний тлумачний слов-
ник  тлумачить слово «госпо-
дар»: 1) той, хто займається гос-
подарством, хто веде господар-
ство; 2) те саме, що власник; 3)
повновласний розпорядник; 4)
глава сім’ї, господарства.

У народі з повагою говорять
«Це-господар!» про особу, яка в
будь-якому ділі (вдома, у вироб-
ничій або обслуговуючій струк-
турі, яку має у власності, у
владній структурі, якою керує,
тощо) ефективно розпоряд-
жається людським та матері-
альним ресурсом, забезпечую-
чи високий рівень виробництва
та соціальних стандартів.

Щодо  мого  розуміння,   гос-
подар – це  особа, яка, усвідом-
люючи свою відповідальність
перед Творцем, забезпечує
своєю діяльністю гармонійні
стосунки  з навколишнім соц-
іальним та природним середо-
вищем та створює умови для
якомога повнішого розвитку та
самореалізації особистості як
для себе, так і для  всіх людей,
котрі їй підпорядковані.

Зрозуміло,  якщо добра про-
дукція є результатом доброї ро-
боти з добрим матеріалом, то і
доброго господаря має вихова-
ти з потенційно доброї особи
добрий учитель. Крім того, гос-
подар повинен ще мати сприят-
ливі умови для доброго господа-
рювання. Отже, появу  й само-
реалізацію добрих господарів
забезпечують  три  фактори: по-
тенційно добра особа майбутнь-
ого господаря, добрий учитель
та сприятливі умови.

Розгляньмо можливості кож-
ного з цих факторів  зокрема.

Потенційно добрих кандидатів
на доброго господаря ми має-
мо. Незважаючи на те, що кому-
ністичний режим голодомора-
ми й обезбожненням фізично і
морально винищив мільйони й
мільйони справжніх господарів,
виплеканих упродовж століть
багатьма поколіннями ук-
раїнців, теперішня молодь все-
таки одержала у спадок добрі
гени своїх пращурів. Тепер ці
добрі гени треба вміло активізу-
вати. Саме для цього й потрібні
добрі вчителі.

Чи ми їх маємо, чи маємо доб-
ру школу? На це непросте запи-
тання спробуймо відповісти так:
добрих учителів ми маємо, але
дуже мало; і добрі школи в Ук-
раїні є, та їх теж обмаль.  А зага-
лом, нашій школі, як і всій  ук-
раїнській спільноті, бракує Лю-
бові. На жаль, школа стала пе-
реважно місцем заробляння
грошей, а не середовищем пле-
кання особистостей. Осо-
бистість же формується тільки в
атмосфері Любові! І що особли-
во важливо –  на певних світог-
лядних цінностях, чільною з яких
є усвідомлення свого Боже-
ственного походження як основ-
ної засади повної особистісної

самореалізації. Тому що ми,
люди, маємо дуже високе при-
значення – бути співтворцями
Буття! Тобто, кожен із нас є
відповідальним за повноту реа-
лізації своєї місії, бо від кожного
залежить доля тих, хто навколо.
Але щоб глибоко перейнятися
особі цією відповідальністю, цим
обов’язком перед Господом,
вірно служити Йому і суспільству,
потрібна тривала і  кропітка ви-
ховна праця.

Школа, насамперед вона,
призначена плекати високоду-
ховну, гармонійно розвинену
особистість. Але цю складну
творчу роботу Школа зможе ви-
конувати, лише співпрацючи
пліч-о-пліч із Церквою. Задля
чого й сама Церква мусить очи-
щатися від споживацьких, кон-
формістських та вузькоконфес-
ійних  тенденцій, уміло рефор-
мувати себе до світоглядних по-
треб сучасності! І однією з найак-
туальніших таких потреб є потре-
ба зростання як окремих осіб,
так і спільнот в любові.

Любов –надзвичайно складна
багатогранна сутність, проте є
дві її грані, на які потрібно звер-
нути особливу увагу. Це- Милосер-
дя і Цнотливість! Здається, на
перший погляд, вони не мають
безпосереднього відношення
до статусу господаря. Але по-
гляньмо глибше. Люди, а особ-
ливо українці, отруюють одне
одного брудними думками, бруд-
ними вчинками, брудною інфор-
мацією, брудною водою, бруд-
ним повітрям, брудною їжею...
(Перелік джерел  нашого отрує-
ння кожний може продовжити
сам). Тож коли ми прокинемося
від наслання байдужості, згадає-
мо про чесноту й цінність Мило-
сердя, то почнемо краще розу-
міти фундаментальні світоглядні
закони  оберненого і причинно-
наслідкового зв’язку.

Ось найпростіші приклади.
Селянин, щоб отримати макси-
мальний прибуток від свого гос-
подарства, захищає рослини от-
рутохімікатами, підживлює їх от-
руйними інтенсифікаторами ро-
сту і потім, так вирощене, про-
дає на ринку, ніби зумисне отру-
юючи нас плодами своєї праці.
А фармацевти й лікарі, спожи-
ваючи отруєні плоди такої праці
селянина, своєю чергою, часто
отруюють пацієнтів (у тому числі
й селян)  надмірною кількістю
синтетичних ліків, не раз пере-
термінованих або сфальсифіко-
ваних. І коло злочину через бай-
дужість змикається…

Або ще. Погане шкільне вихо-
вання й недостатньо ефектив-
ний вплив Церкви спричинили-
ся до того, що у громадському
транспорті спритні молоді осо-
би займають місця для сидіння,
а старші люди переважно сто-
ять, бо молодь  поступається
місцем хіба що геть немічним.

Тут маємо добру нагоду простим
способом докластися до зрос-
тання Милосердя. Адже воно
починається з чутливості й чуй-
ності: варто лише зауважити, що
сидіння більше потребують інші
люди – хворі або змучені.  Таким
простим чином легко навчити
себе придивлятися до конечних
потреб інших і поступово  при-
звичаюватися до милосердного
реагування на ці потреби. Та
цього треба справді хотіти, цьо-
му необхідно вчитися. У школі, в
церкві, вдома. Бо ж Милосердя
є однією з основних граней Лю-
бові.

Цнотливість. Дуже рідко в наш
час належно поціновувана чес-
нота. А вона ж – надзвичайно
важлива ще одна з основних гра-
ней правдивої Любові. Цнот-
ливість – це передовсім чистота
душі, чистота стосунків. Ця чис-
тота різноманітна, а проте усі її
риси й відблиски конче потрібні
для формування справжньої
особистості, чистих людських
стосунків, як і стосунків із Госпо-
дом. Не забуваймо: справжня
особистість плекається в атмос-
фері  Любові, а атмосфера Лю-
бові  можлива лише за Божої
присутності. «Блаженні чисті
серцем, бо вони побачать Бога»,
– так стверджує Христос у Своїй
знаменитій «Нагірній про-
повіді».

Нашу природну чистоту розми-
ває багато що. І одним із найпід-
ступніших факторів духовного
забруднення,  «екранування»
від нашого Творця, є лихослів’я
(проклинання) та бруднослів’я,
особливо – російське матірку-
вання. Учені вже тривалий час
досліджують вплив лайливих
слів на рослини, починаючи з
насіння. І в результаті численних
досліджень з’ясувалося, що  під
дією лихих слів, а особливо  лай-
ки, рослини погано розвивають-
ся,  а більшість насінин гине че-
рез те, що їх хромосоми дефор-
муються й руйнуються. Інші ж
насінини стають генетичними
потворами. Варто пам’ятати, що
кожне промовлене слово – це
хвилева генетична програма,
яка впливає на живий організм.
Тому лайливе, брудне слово
справляє надзвичайно  шкідли-
вий влив і на наш організм, і на
нашу душу. Настав час, врахову-
ючи агресію зі сторони Росії,
омитися, очиститися від вживан-
ня словесного бруду. Бо забез-
печити перемогу у війні з до зубів
озброєним і підступним ворогом
зможе  не зброя, а високий і чи-
стий дух нашого народу. Німець-
кий канцлер Бісмарк, один із
найвищих військових автори-
тетів, стверджував, що війни виг-
рають не генерали, а вчителі й
парафіяльні священики. Тож
прислухавшись до слушних слів
відомого канцлера, використо-
вуючи найрізноманітніші засоби
культури, хай Школа і Церква
об’єднають свої зусилля у не-
відкладній справі плекання май-
бутнього Господаря в Україні!

Реформування Школи і Церк-
ви – непростий, довготривалий

процес. Він уже розпочався, але
відчутні його результати ми по-
бачимо не скоро. Що ж нам ро-
бити сьогодні? З чого розпоча-
ти?

Галичина має гарний досвід
кінця 19-го і першу половину 20-
го століття господарської коопе-
рації в системі громадських
організацій «Просвіти» та
«Сільський господар» .

Тому сільські священики усіх
конфесій повинні використати
цей досвід, який акумулюваний
у Пастирських посланнях Митро-
полита Андрея Шептицького.
Одне з таких послань стало по-
пулярною  книжечкою  «Як бу-
дувати рідну хату?». Цією кни-
жечкою священик може насна-
житися для «переходу» з рівня
«ритуального повіреного» на
рівень духовного й соціального
провідника. Бо в наших склад-
них  умовах лише авторитет доб-
рого священика здатний спону-
кати громаду напівсп’янілого й
напівобезлюдненого села до
розбудови особистих госпо-
дарств.

Але священик-будитель пови-
нен тісно співпрацювати і з ди-
ректором школи, і з сільським
головою. Очевидно, що і дирек-
тор, і голова повинні відповіда-
ти своєму просвітницькому й
господарському статусу.

Далі потрібно  роздобути по-
пулярні книжечки про коопера-
тивний рух, кредитові спілки  та
органічне землеробство. Прига-
дати, що в цій місцевості добре
вдавалося колись. Вивчити на-
явний позитивний досвід в Ук-
раїні стосовно організації успіш-
них господарств. І поміркувати,
що найбільше підійшло б саме
цьому селу. Як відомо, деякі
села, вирощуючи не тільки щось
екзотичне, а й звичайний часник
та ягоди, дуже швидко розбагат-
іли.

Зможуть допомагати селянам
«ставати на ноги» громадські
організації з органічного земле-
робства і кооперативного руху, а
також департаменти агропро-
мислового комплексу.

 Водночас потрібно відроджу-
вати поголів’я великої рогатої
худоби. (Без гною не буде віднов-
люватися гумус, без корів не бу-
демо мати натурального моло-
ка…). Це не так уже і складно,
якщо правильно скооперувати
свої зусилля, особливо з міськи-
ми родичами і навчальними зак-
ладами. До речі, не випадково в
Прилбичах родина Митрополи-
та Андрея Шептицького дарува-
ла селянам при народженні ди-
тини телятко.

Очевидно, що найбільший
прибуток дає кінцевий продукт,
а не сировина. Тому необхідна
кооперація для механізованої
обробки поля, створення пере-
робних підприємств та реалі-
зації готової продукції. Джерел
отримання для цього коштів є
декілька: українські державні й
міжнародні фонди, програми та
гранти. Не треба забувати і про
своїх заможних родичів із міста,
із закордоння.

Ось такими, на наш погляд,
мали би бути перші (й найваж-
ливіші!) кроки до формування
«легіону» українських госпо-
дарів. Господарів, із яких вий-
дуть у близькому майбутньому
справжні провідники Українсь-
кої Держави.

Богдан МАКСИМОВИЧ,
співголова Львівського осе-

редку наукового товариства
імені Сергія Подолинського.

Виступ на науково-практичній конференції з питань
соціально-економічного та духовного розвитку, яка була

проведена в рамках Шостих Всесвітніх бойківських фестин

ÓÊÐÀ¯Í² – Ì²ËÜÉÎÍÈ
ÃÎÑÏÎÄÀÐ²Â!

Україні  потрібні Господарі. Господар-Президент, господарі-
міністри, господарі – мери й сільські голови, господарі-селяни
й робітники. Про це мріють багато людей, однак не уявляють
собі, звідки вони візьмуться, ці господарі, адже умови для їх
появи «стабільно несприятливі».

Отже, якщо прагнемо, щоб Україна стала країною  мільйонів
добрих господарів, то спочатку пригадаймо визначення «гос-
подар».

Дорогу сестру – Світлану Ва-
силівну Комарницьку, жительку
с. Комарники, із золотим юві-
леєм  щиросердечно вітають
завжди люблячі її
сестра Галина,
швагро Микола
та брат Микола з
сім’єю. Ювілярці
вони бажають
міцного здоро-
в’я – з роси і
води,  сімейного бла-
гополуччя, життєвого оптимізму
та Божого благословення.

Твій ювілей – не тільки Твоє
свято.

Радіють друзі й рідні теж.
Хай Бог пошле років іще ба-

гато,
Здоров’я, щастя, радості

без меж.
Нехай здійсниться все, що

не здійснилось.
Живи щасливо сотню літ!
На втіху всій нашій родині,
На многа, многа і благая

літ!

Працівники відділу культури,
районний Народний дім та на-
родні доми району щиро вітають
з 50-річчям від дня народжен-
ня художнього керівника НД с.
Комарники – Світлану Василів-
ну Комарницьку – і бажають ша-
новній ювілярці
міцного здоров’я
– з роси і води,
невичерпної
ж и т т є в о ї
енергії, родин-
ного тепла, лю-
бові, достатку,
Божої ласки на
многії літа.

Хай буде світлим Ваш жит-
тєвий шлях,

Хай не турбують лихо і на-
пасті.

І журавлі на крилах хай не-
суть

Все те, що називаємо ми
щастям.

Тепло й добро нехай дарує
світ,

Дай Боже Вам здоров’я і
натхнення,

Щоб Ви прожили ще багато
літ

Під Божим і людським бла-
гословенням.

Колектив інфекційного
відділення Боринської КМЛ щи-
росердечно вітає із зо-
лотим ювілеєм ме-
дичну сестру, чуйну,
щиру і добропоряд-
ну людину – Марію
Степанівну Вовк –
і бажає шановній
ювілярці міцного-
міцного здоров’я –
на довгі роки життя, світлої ра-
дості, любові – від рідних, пова-
ги – від людей, сімейного затиш-
ку, мирного неба над головою,
Божої опіки і благословення на
довгі і щасливі роки життя.

Всю доброту, яка існує в
світі,

Всю радість, що живе поміж
людей.

Всі, що найкращі на землі є,
квіти

Даруєм Вам у цей святко-
вий день.

Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю за Вас

благаєм,
Щоб Своїм покровом обня-

ла.
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Уже  одинадцятий рік    у нашому районі на базі  мотелю
«Чертур», що в  с. Явора , працювала  Літня школа для прийом-
них сімей та дитячих будинків сімейного типу Львівської об-
ласті.  Минулого тижня відбулося урочисте відкриття шко-
ли, в якому взяли участь керівництво Львівського обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в особі ди-
ректора Ярослава Бордіяна та спеціалістів  районного Цент-
ру – Марії Павлик, провідного спеціаліста,   в.о. директора РЦ
СССДМ, та Наталії Сливар –  фахівця соціальної роботи І ка-
тегорії.  На відкритті також були присутні  заступник голо-
ви Турківської  районної державної адміністрації Юрій Лило,  на-
чальник служби у справах дітей  Турківської РДА  Ірина Стеб-
івка та керівник МП «Чертур» Орест Чернянський. У своїх ви-
ступах вони відзначили, що метою Літньої школи є створен-
ня середовища для відновлення власних життєвих сил та
підвищення здатності прийомних батьків та батьків-вихова-
телів забезпечити  належне функціонування прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу. Учасники школи  провели

– Ольго Іванівно,  розкажіть
читачам, яка сьогодні ситу-
ація на ринку праці у нас, на
Турківщині?

–  У порівнянні з попереднім
роком, ринок праці Турківщини
дещо змінився. Хоча і надалі він
характерний високим рівнем
сільського безробіття та сезон-
ністю надходження вакансій,
проте вільних робочих місць
стає дедалі більше.  Робота є для
тих, хто її реально шукає. У кого
велике бажання працювати, то
центр зайнятості завжди радий
допомогти у пошуку роботи та
знайти достойне місце праці як
в районі, так і за його межами.
На сьогоднішній день багато
вакансій продавців продоволь-
чих та промислових товарів, ка-
сирів торгівельного залу, ван-
тажників, водіїв, столярів та
інших професій.

Упродовж 7 місяців поточно-
го року послугами служби зай-
нятості скористалися 1382 осо-
би. З них 955 осіб – жителі
сільської місцевості. Серед без-
робітних 52% становлять жінки,
54% – молодь, віком до 35 років.
Найбільше звертаються особи,
що перед звільненням з роботи
займали робітничі професії –
705 осіб (51%), посади служ-
бовців – 369 (27%) осіб та 308
(22%) – це особи без професії
або ті, що займали місця, що не
потребують спеціальної підго-
товки.

Упродовж січня-липня цього
року послугами служби зайня-
тості скористалися 388 (28%)
осіб з повною та базовою вищою
освітою, 795 (52%) осіб –з про-
фесійно-технічною освітою та
200 (22%) – це особи з повною
або базовою загальною серед-
ньою освітою.

Загалом  за цей же період, за
сприяння районної служби зай-
нятості, роботою забезпечено
509 безробітних, що на 22 осо-
би більше, ніж за відповідний пе-

ріод минулого року.
 До оплачуваних громадських

робіт, та  інших робіт тимчасово-
го характеру,  впродовж 7 місяців
2017 р., залучено 219 незайня-
тих громадян. Залучення безро-
бітних до тимчасових робіт не
тільки мотивує їх до продуктив-
ної зайнятості,  поліпшує фінан-
сові статки родин, а й приносить
неабияку користь громаді. Так,
для прикладу, руками безробіт-
них виконано роботи з  благоус-
трою придорожніх смуг авто-
доріг загальнодержавного зна-
чення, у сільських радах – бла-
гоустрою територій, цвинтарів.
За сприяння служби зайнятості,
було організовано громадські
роботи в час підготовки до
Всесвітніх Бойківських фестин.
Майже з кожного села нашого
району клієнти служби зайня-
тості працювали в лісогоспо-
дарських підприємствах на  по-
садці та очистці лісу. Похваль-
ним є те, що з початку поточного
року ДП «Боринське лісове гос-
подарство» почало заготівлю
лікарської сировини. Клієнти
служби зайнятості активно долу-
чилися до збору  лікарських рос-
лин та ягід.

– Що на даний час Турківсь-
кий районний центр зайня-
тості може запропонувати
безробітним з професійного
навчання?

–  Сучасний ринок праці хоче
отримати робітника з високим
рівнем професійної  компе-
тенції. Якщо людина  має бажан-
ня  отримати гідну роботу, знай-
ти стабільність у своєму житті,
відчути себе успішною, то вона
може  скористатися можливістю
зробити це через якісне про-
фесійне навчання. Державна
служба зайнятості пропонує на-
вчання у центрах професійно-
технічної освіти. В  Україні діє  11
таких центрів, що мають великий
спектр професій та напрями
підготовки робітників для всіх

галузей економіки: промис-
ловість, будівництво, агропро-
мисловий комплекс, транспорт
і  зв’язок, сфера послуг.

Інколи попит на робочу силу
не відповідає пропозиції на рин-
ку праці. З цією метою центр
зайнятості організовує профес-
ійне навчання за професіями,
які актуальні на ринку праці. Так
за нашими скеруваннями впро-
довж семи місяців цього року

охоплено професійним навчан-
ням 102 особи, з них 75 відсотків
–  після здобуття актуальних на
ринку праці професій – працев-
лаштовані. Навчання проводили
за такими професіями – кухар,
офіціант, продавець продоволь-
чих товарів, столяр, перукар, ма-
нікюрник та інше. Велика увага
приділяється навчанню робітни-
чих професій, завдяки яким
можна забезпечити себе робо-
тою самостійно: основи підприє-
мницької діяльності, столяр,
різьбяр, електрозварник.

– Як на сьогоднішній день
вирішується проблема  тим-
часово переміщених грома-
дян?

– Зараз за послугами до служ-
би зайнятості все менше звер-
тається переселенців із тимча-
сово окупованих територій.
Відколи почалася війна,  ми на-
дали послуги 59 вимушено пе-
реміщеним особам. Слід
відмітити, що  у цих людей, зму-
чених війною, було щире бажан-
ня щось змінювати, шукати ро-
боту за новою професією, пере-
навчатися, створювати власний
бізнес. Яскравим прикладом є

сім’ї кримчан, що сьогодні жи-
вуть у смт. Бориня. Центр зай-
нятості  надав їм одноразову до-
помогу  для започаткування
власної справи, на ці кошти
кримчани придбали… корову і
почали виготовляти сир. Інші
переселенці з Луганська прой-
шли професійне навчання у
Львівському ЦПТО («слюсар-
монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування» ) і після
навчання відкрили власну спра-
ву з монтажу опалювальних та
водостічних систем.  Головне,
на мій погляд, – це бажання
працювати і з оптимізмом ди-
витись вперед.

У даний час в центрі зайня-
тості, з метою пошуку роботи,
перебуває одна безробітна
особа з числа переселенців,
якій важко знайти місце праці
через стан здоров’я та перед-
пенсійний вік, але  надіємось
на те, що буде гідна праця для
людини, котра хоче працювати.

– Ольго Іванівно, коротко
розкажіть про  плани на пер-
спективу.

– Служба зайнятості з кож-
ним днем пропонує своїм
клієнтам цікаві та новітні техно-
логії. Вже сьогодні працює
сервіс онлайн-реєстрації безро-
бітних, коли людина, не виходя-
чи з дому, може зарезервувати
собі місце для прийому в спец-
іаліста. Сьогодні працюють
новітні Інтернет-портали служ-
би зайнятості з підбору ва-
кансій, підбору працівника для
роботодавців, відеорезюме шу-
качів роботи. Активно йде реє-
страція на онлайн-курси з вив-
чення іноземної мови. Думаю,
що цей вид послуг буде розви-
ватись і на перспективу.

Новинкою для центру зайня-
тості є співпраця з державою
Ізраїль щодо тимчасового пра-
цевлаштування українських
безробітних громадян на офіц-
ійному рівні. Реєстрація канди-
датів на працевлаштування
буде проводитися в онлайн-ре-
жимі за допомогою реєстрів
служби зайнятості. А загалом,
планів на перспективу у служби
зайнятості багато, але ціль одна
– знайти своїм клієнтам достой-
не місце праці з належною за-
робітною платою. Щиро вірю,
що служба зайнятості допомо-
же всім  бажаючим знайти собі
місце праці до душі!

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÍÀÉÒÈ  ÊË²ªÍÒÓ
ÄÎÑÒÎÉÍÅ Ì²ÑÖÅ ÏÐÀÖ²

За даними ООН, сьогодні у світі кожний третій  працездат-
ний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний
заробіток. Тому безробіття є головною соціальною пробле-
мою у всьому світі.  Всі країни докладають багато зусиль
для подолання безробіття, але жодній  ще не вдалося ліквіду-
вати його повністю.  В Україні задля подолання безробіття
діє Державна програма зайнятості населення.  Як  її реалізо-
вують на  районному рівні, про стан ринку праці на Турків-
щині, сьогоднішня наша розмова із начальником відділу на-
дання соціальних послуг Турківського районного центру зай-
нятості Ольгою Беседін.

обговорення та оцінювання проблем, що виникають у житті
дітей і батьків, шляхів їх вирішення з метою кращого  усві-
домлення завдань, реалій  та проблем подальшої роботи,  та
й, зрештою, активно відпочили  разом зі своїми дітьми та інши-
ми сім’ями на фоні чудової карпатської природи. У Літній школі
взяли участь 55 учасників з різних районів Львівщини –  прийомні
батьки, батьки-вихователі, прийомні діти, діти-вихованці та
біологічні діти.

Слід сказати, що до  проведення соціальної роботи з учасниками
Літньої школи Львівським обласним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді було залучено психологів, педагогів, медиків
та інших спеціалістів різної кваліфікації. Під час навчання батьки
змогли отримати як групові консультації, так й індивідуальні, які
стосувалися сучасних проблем дітей підліткового віку та вирішення
підліткових конфліктів; впливу сучасних новітніх технологій на фор-
мування та становлення особистості дитини; питань  освіти та пер-
спективи навчання дітей після закінчення школи; особливостей ви-
ховання; цінностей  сімейних стосунків; змін у нормативному зако-
нодавстві; типових помилок, які часто допускають батьки у вихо-
ванні дітей; етапів психологічного розвитку дитини; особливості
спілкування батьків та дітей та ін. Школа працюватиме  у наступно-
му році,  тому що проведення такого  заходу дає можливість його
учасникам не тільки поглибити свої знання, але і  різнобічно відпо-
чити, беручи участь у  різних екскурсіях, туристичних походах, зма-
ганнях. А змістовне дозвілля дітей та прийомних батьків, як відомо,
сприяє покращенню взаємостосунків у  таких сім’ях. 

Ольга ТАРАСЕНКО.

Â²ÄÏÎ×ÈÂÀËÈ
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Педагогічний колектив Верх-
ньовисоцького НВК щиросер-
дечно вітає із ювілейним днем
народження доб-
ру, чуйну колегу
по роботі, вчи-
теля історії та
психолога –
Марію Петр-
івну Надич –
і бажає ша-
новній ювілярці
неба безхмарного,
настрою гарного,
здоров’я без ліку і дов-
гого, довгого щасливого віку!

Хай створене і звершене в
житті

В прийдешніх днях продов-
ження знаходить.

А також завжди поряд бу-
дуть ті,

Хто в серце Ваше із любо-
в’ю входить.

Р І Ш Е Н Н Я   №  1715
Сесії Турківської міської ради

від  05.09. 2013р.
Про заборону торгівлі

сільськогосподарськими про-
дуктами   та промисловими то-
варами по вулицях міста

Заслухавши інформацію
міського голови Ю.Касюхнича
про заборону торгівлі сільсько-
господарською продукцією  та
промисловими товарами з рук
та автотранспорту на пл.Ринок,
майдані Шевченка, вул.Молоді-
жна, вул.Міцкевича, вул.А.Шеп-
тицького, вул.Б.Хмельницького,
сесія Турківської міської ради

В И Р І Ш И Л А :
1. Заборонити торгівлю

сільськогосподарською продук-
цією та промисловими товара-
ми з  автотранспорту на пл.Ри-
нок, майдані Шевченка, вул.Мо-
лодіжна, вул.А.Шептицького, вул.
Б.Хмельницького,  вул.Міцкеви-
ча до віадуку  в м.Турка.

2.Встановити місце  для
торгівлі сільськогосподарською
продукцією та промисловими
товарами з автотранспорту по
вул. Міцкевича ,15 (ринок Ка-
тинського О.О.)

3. Заборонити торгівлю
сільськогосподарською продук-
цією та промисловими товара-
ми з  рук на  пл.Ринок, майдані
Шевченка, вул.Молодіжна, вул.
А.Шептицького, вул.Б.Хмель-
ницького,  вул.Міцкевича до віа-
дуку  в  м.Турка.

4. Встановити місце   для
торгівлі сільськогосподарською
продукцією  та промисловими
товарами з  рук  по вул.Міцкеви-
ча  ( ринок Катинського О.О.),
пл.Ринок, ззаді універмагу. на
території ринку по майдані  Шев-
ченка.

5.Турківському відділу РВ ГУМ-
ВСУ  у Львівській області забез-
печити виконання даного рішен-
ня.

PS. Прочитавши дане рішен-
ня сесії Турківської міської
ради, багатьом стане  не зрозу-
мілим, чому його з таким вели-
ким запізненням  оприлюдню-
ють. У свій час, коли рішення
прийняли, очевидно забули це
зробити. Власне тому   суд не
виносить рішення про притяг-
нення до адміністративної
відповідальності порушників
правил торгівлі.
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Педагогічний колектив та
профспілковий комітет Бо-
ринського професійного ліцею
народних промислів і ремесел
сердечно
вітають із
ювілеєм ,
який свят-
кував 8
с е р п н я ,
керівника
фізичного
виховання
Б о г д а н а
Васильо-
вича Доду-
рича і ба-
жають шановному ювіляру
міцного здоров’я – до століття,
невсипущої життєвої енергії, до-
статку, любові, добра, здійснен-
ня усіх мрій і бажань, Божого
благословення.

Хай стежка життєва раді-
стю квітне,

Настрою гарного, днів при-
вітних.

Здоров’я, щастя, світлої
долі,

Щирого затишку в серці  і в
домі.

 Ми зичимо здоров’я, щастя
й долі

Щирими словами,
А Бог хай обдарує Вас
Довгими й щасливими літа-

ми!

Колектив Верхньовисоцького
НВК сердечно вітає з ювілеєм
добру, щиру людину, завгоспа
школи – Івана Володи-
мировича Комар-
ницького – і бажає
шановному юві-
ляру міцного
здоров’я, родин-
ного тепла і довго-
ліття.

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!

з відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення неза-
лежної оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної
власності:

1. Нежилих приміщень в будівлі районного культурного центру
«Україна», розташованого за адресою: Львівська обл., Турківський
район, м. Турка, майдан Т.Шевченка, 1:

1.1.підвальні приміщення V, VI, VII, VIII, загальною площею 77,6
м. кв;

1.2.приміщення 15 на першому поверсі, загальною площею 11,5
м. кв;

1.3.приміщення 19 на першому поверсі, загальною площею 9,0
м. кв;

1.4.приміщення 22 на другому поверсі, загальною площею 11,5
м.кв.

2. Нежилих приміщень в будівлі Народного дому, розташованого
за адресою: Львівська обл., Турківський район, м. Турка, вул.Міцке-
вича, 25: приміщень 13, 14, 15 на першому поверсі, загальною пло-
щею 24,9 м.кв., та приміщень 28, 29, 30, 31 на другому поверсі,
загальною площею 42,7 м.кв.

Метою здійснення незалежної оцінки вище зазначених об’єктів
нерухомого майна районної комунальної власності є визначення
ринкової вартості для передачі в оренду.

 Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
– відповідної кваліфікації, що має підтверджуватися відповідни-

ми документами, виданими відповідно до Порядку ведення Дер-
жавного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, зат-
вердженого наказом Фонду державного майна України від

10.06.2013 №796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 за №937/23469;

– досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май-
на, зокрема подібного майна;

– переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особисто-
го досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті.

 До підтвердних документів належать:
– заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
– копія установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у

штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
подання звіту про оцінку майна;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна;

– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України (при потребі);

– інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис-
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).

Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за
два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включ-
но).

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82500,
Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрільців, 62, Тур-
ківська районна рада.

Конкурс відбудеться о 10:00 год 01 вересня 2017 року в
залі засідань Турківської районної ради. Телефон для дові-
док: 3-13-00.

З аналогічним листом меш-
канці даного будинку (М.М. Ре-
пецький, К.В. Гоголевська, Ю.М.
Леневич, В.М. Галац, В.С. Не-
стор, О.М. Фіярська, Л.М. Хомик,
С.В. Остапенко, С.М. Копитчак,
О.Т. Леневич) 17.07.2017р. звер-
нулися до голови Турківської
міської ради Геннадія Когута, в
якому зокрема написали, що
«заявляємо протест відносно
надання Комарницькій Оксані
дозволу на будівництво на дуже
близькій відстані до нашого бу-
динку, капітальної споруди (кіос-
ку, павільйону) на бетонній ос-
нові зі сторони вулиці Міцкеви-

ча, так як така забудова є непра-
вомірною з причин порушення
Державних будівельних норм
360-92 та протипожежних, сані-
тарних, архітектурних норм. Крім
того, така забудова перекриває
заїзд спеціальної техніки для
викачування нечистот з вигріб-
ної ями, виходу до будинку із сто-
рони вул. Міцкевича, та накла-
дається на дренажні та каналі-
заційні труби, які розташовані по
периметру будинку. Вимагаємо
скасувати рішення про надання
такого дозволу (якщо такий
дозвіл був виданий),  в іншому
випадку ми будемо звертатись

в районний суд та міжрайонну
прокуратуру для скасування
цього неправомірного, а можли-
во й злочинного рішення.

Це питання вимагає негайно-
го рішення, так як забудова   вже
розпочалась».

А ось і рішення Турківської
міської ради від 23.02.2017р.,
№808 на заяву Комарницької
Оксани Йосифівни про затверд-
ження звіту про експертну гро-
шову оцінку земельної ділянки,
що надається у власність шля-
хом викупу Комарницькій Оксані
Йосифівні.

«1, Затвердити звіт про екс-
пертну грошову оцінку земель-
ної ділянки, кадастровий номер
– 4625510100: 01:028:0623, пло-
щею 0,0035 га в м. Турка, вул.
Міцкевича, 2в.

2.  Затвердити ціну продажу зе-
мельної ділянки, кадастровий но-
мер 4625510100:01:0288:0623,
на підставі висновку про експер-
тну грошову оцінку земельної
ділянки несільськогосподарсь-
кого призначення, площею
0,0035 га, для обслуговування
торгового павільйону (категорія
земель – землі житлової та гро-

мадської забудови) в розмірі
6900,00 гривень ( шість тисяч
дев’ятсот гривень 00 коп.), що у
розрахунку на один квадратний
метр земельної ділянки стано-
вить 197,14 грн. ( сто дев’яносто
сім гривень, 14 коп.).

3. Продати Комарницькій Ок-
сані Йосифівні за 6900, 00 (шість
тисяч дев’ятсот гривень  00 коп.)
земельну ділянку несільсько-
господарського призначення,
кадастровий номер
4625510100:01:028:0623, пло-
щею 0,0035 га, для обслуговуван-
ня торгового павільйону в м. Тур-
ка, вул. Міцкевича, 2в.

4. Міському голові укласти з
Комарницькою Оксаною Йоси-
фівною договір купівлі-продажу
земельної ділянки, площею
0,0035 га, та провести оплату
згідно з діючим законодавством.

5. Припинити дію договору
оренди земельної ділянки від
01.09.2016р. №14, площею
0,0035 га в м. Турка, вул. Міцке-
вича, 2в в момент набуття права
власності на вказану земельну
ділянку.

6. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на по-
стійну комісію по земельних пи-
таннях (Миньо А.Я.) та комісію з
питань економіки та бюджету
(Шило М.Й.).

Як  буде вирішено конфлікт у
ситуації, що склалася, редакція
повідомить  читачів  в одному із
наступних номерів газети.

Наш кор.

 ÇÀÌ²ÑÒÜ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß –
ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

Днями в  редакцію газети «Бойківщина» від мешканців бу-
динку №5  по вул. Січових Стрільців, м. Турка  надійшов лист
такого змісту:

«Ми, мешканці будинку №5 по вул. Січових Стрільців, зіткну-
лися з ситуацією порушення наших прав. Рішенням міської ради
було надано право Комарницькій Оксані Йосифівні, жительці
м. Турка, на купівлю-продаж земельної ділянки на нашій прибу-
динковій території для обслуговування торгового павільйо-
ну.Комарницька О.Й. знесла свій торговий павільйон і залила
фундамент на 0,0035 га по периметру проданої ділянки. Фун-
дамент перекрив заїзд машин до вигрібної ями нашого будинку
та перекриває заїзд пожежної техніки та накладається на
дренажні та каналізаційні труби, які розташовані по перимет-
ру нашого будинку. Просимо вас провести журналістське роз-
слідування».

ВІДРЕМОНТОВАНО
ЩЕ ДВІ ДОРОГИ

Цими   серпневими днями
Турківською міською радою
зроблено поточний ремонт доріг
на вулицях  Середня та  Січових
Стрільців, на суму  приблизно
100 тисяч гривень.  Загальна
протяжність відремонтованого
дорожнього полотна  – 1 кіло-
метр.

Роботи виконувала  будівель-
на фірма «Балтом Україна».

Ольга ТАРАСЕНКО.

Пожежники Турківщини посіли  почесне  друге місце з пожежно-прикладних видів  спорту  серед
кращих представників рятувальної служби Львівщини.  У командному чемпіонаті Львівської області
з  пожежно-прикладного спорту серед збірних команд- підрозділів другої групи, який  проводили
нещодавно  на спортивному комплексі ГУ ДСНСУ  у Львівській області  –  в смт. Брюховичі,  брали
участь представники 16 районів.

У ході змагань учасники виконували такі  вправи:  перенесення та підйом по штурмовій драбині  у
вікно третього поверху  навчальної вежі та  підйом за допомогою висувної драбини у вікно третього
поверху, оперативне розгортання від пожежного автомобіля.  Наша команда  складалася з представ-
ників  обох пожежно-рятувальних частин – Турківської  та  Боринської.  До її  складу   входили Микола
Дребот – заступник начальника Боринської  пожежно-рятувальної частини,  Олег Бегей –  начальник
караулу  пожежно-рятувальної частини м. Турка,  Іван Тисовський – командир відділення Турківської
частини,  Степан Різак – пожежний ( м.  Турка),  Микола Рурич – начальник караулу (м. Турка), Василь
Цуняк –  водій  пожежно-рятувальної частини  смт.  Бориня. Найкращий особистий результат  показали
Іван Тисовський і  Олег Бегей. Це був підйом по висувній драбині  у вікно третього поверху.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÂÎÃÍÅÁÎÐÖ² ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
– ÄÐÓÃ² Â ÎÁËÀÑÒ²

Загублений атестат (№ 5442,
про присвоєння кваліфікації
«Електромонтер лінійних спо-
руд та проводового мовлення»),
виданий 25.07. 1983 р. Турківсь-
ким ТУ-3 на ім’я Михайла Михай-
ловича Паращича, вважати не-
дійсним.

Цегла (повноцінна) від ви-
робника.

Високої якості, марки 100-125.
Можлива доставка.
Ціна – договірна.
Тел.: 0689613424.

Â È Ê Ð À Â
Ï Ð Î Ä Ó Ê Ò È  –

Ç À Ð Î Á È Â
Ê Ð È Ì ² Í À Ë

Важко спрогнозувати, чим ке-
рувався житель с. Бітля, який у
п’ятницю,  11 серпня, поцупив з
маркету “Рукавичка” продукти
харчування, на суму 256 грн. На-
певне, думав – ніхто не поба-
чить, усе минеться.

Насправді все склалося по-
іншому. Бітлянина в крадіжці
викрили. По факту відкрито кри-
мінальне провадження. Йому
оголошено підозру, і вже до
кінця місяця справу буде скеро-
вано на розгляд до суду.

Василь ХАЩІВСЬКИЙ.
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 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58,   095-230-
41-81,  067-541-62-24

Зарплата  – від 4000 грн.

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.

Можливо і без стажу роботи. Ро-
бота для жінок, сімейних пар. Ва-
кансії на заводи, готелі. Роблю візи.

Тел.: 0988356134. Віталій.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;

– воєводська віза (річна) – 370
дол.;

- чеська сезонна віза (90 днів)
– 350 дол.;

– страхування (Польща –
30000, Чехія – 60000);

– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в

Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан

Шевченка, 32 (навпроти кіноте-
атру). Тел.: 0965501604,
0991317345.

Запрошуємо на роботу водіїв - далекобійників.
Вимоги: чоловік, від 30– 50 років. Наявність посвідчення водія

категорії С, Е.  Досвід роботи – від 5 років.: Наявність шенгену  і
«чіпу» буде перевагою.

Умови роботи:  Повна зайнятість. Пріоритетні напрямки роботи:
Польща, Румунія, Болгарія, Словенія, Угорщина, Білорусь.

Авто – MAN (Євро 4 і Євро 5) з причепами  Мега і РЕФ. Оплата –
вчасна і висока. Контакти: 0504303356 (Віктор).

Продається 3-кімнатна квар-
тира в м.Самбір, по вул. Шевчен-
ка (в районі «Сільгосптехніки»),
загальною площею 72 м кв. На
четвертому поверсі (некутова)  –
у 5-поверховому будинку. Є бал-
кон, лоджія, 2 кладовки, підвал,
город, парковочне місце, євро-
ремонт.

Можливий продаж з меблями.
Ціна – договірна.
Тел.: 0677712644.

Продам в добрі руки
За 5 км від м. Самбір, в центрі

села – житлово-комерційну буді-
влю («три –  в одному»), загаль-
ною площею 450 м кв:

1. Діючий продуктовий мага-
зин-бар. 2. Бенкетний зал +літня
площадка. 3. Житлова площа.

Два відокремлених входи з
можливістю проживання двох
сімей.

У наявності –  газ, електроенер-
гія, вода, каналізація.

Окремо – двоповерховий гараж
– 7х6 м; на другому поверсі –
більярдна.

Бруківка –  мармурова.  Прива-
тизована земельна ділянка – 0,12
га. До цього ж – 2 приватизовані
зариблені ставки, площею 2 га.

Ціна – по собівартості.
Тел.: 0677712644.

Продається  житловий  буди-
нок в смт. Бориня (поруч з ко-
лишньою пекарнею).

Ціна – договірна.
Тел. : 0502064300. Іван Івано-

вич.

Продається 3-кімнатна квар-
тира в м. Турка, загальною пло-
щею 70 м кв. Є підвал, гараж,
приватизована земельна
ділянка.

Ціна – договірна.
Тел.: 0971627500;

0975684430.

Продається автомобіль ВАЗ-
21011 в смт. Бориня, 1979 р.в.,
білий.

Ціна – 11000 грн.
Тел.: 0507708219 – Сергій.

Втрачений державний акт
ЯЖ №806578, виданий
28.04.2009 р., за №
01:09:463:00041 на ім’я Марія
Зеновіївна Гладка, вважати не-
дійсним.

Запрошуємо у магазин
«Бейбі-шоп», що знаходиться по
вул. Міцкевича, 16 Б, м. Турка
(біля вокзалу).

Хороший вишуканий товар ук-
раїнського виробника без син-
тетики для діток від народжен-
ня і до 16 р. одяг та взуття.

Продається земельна ділян-
ка під будівництво в м. Турка.

Тел.: 0975892682.

Загублений паспорт на ім’я
Оксани Сидорівни Білинської,
10 жовтня 1959 р.н., просимо
повернути за винагороду.

Потрібен офіціант-бармен.
Тел.: 0501724290.

Продаються: ЗІЛ – «бичок»,
ЗІЛ-131 (на газовій установці),
газель.

Тел.: 0501724290.

Продаються: автомобіль
«Опель-комбо», дига і віз на гу-
мовому ходу.

Ціна – договірна.
Тел.:0972079573. Богдан.

Загублену трудову  книжку,
видану на ім’я Наталії Василів-
ни Костишак,  вважати не-
дійсною.

Продається двокімнатна
квартира, площею 51 м кв.,  на
першому поверсі в центрі міста.
Може бути використана під офіс,
магазин, гуртівню чи  кафе. Є
можливість добудови.

Ціна – 28000 у.о.
Телефон: 0996334696.

Загублену тимчасову довідку №206, видану 31 серпня 2015р. УСЗН
Турківської РДА на ім’я Марії Петрівни Федаш, вважати недійсною.

Купимо або візьмемо в оренду приміщення під магазин.
На роботу потрібен регіональний менеджер. З/п – 7000 грн.
Тел.: 0960307203.

Колектив працівників Боринської ЕМД висловлює щире співчуття
Віктору Васильовичу Куцаку з приводу тяжкої втрати – передчас-
ної смерті батька.

Колектив працівників хірургічного відділення Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття молодшій медсестрі перев’язочної Ользі
Михайлівні Макар з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка Миколи.

Педагогічний та учнівський колективи Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
висловлюють щире співчуття вчителю зарубіжної літератури Ок-
сані Миколаївні Синичич з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

У м. Турка запрацював
надійний  перевізник
Стопроцентне покриття районних та обласних

центрів
385 населених пунктів, в яких представлені

відділення компаній
Більше 2000 пунктів видачі відправлень  вклю-

чають більше 600 відділень і 1500 поштоматів
Основні послуги:
– доставка в поштомати

– доставка між відділеннями – єдиний тариф
– адресна доставка
Сервіс:
– післяплата
– інформування Онлайн-трекінг
– отримання без документів
– підйом, спуск з поверху – до 30 кг
Відправлення – від 16 грн., без вагових обмежень.
Наша адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 22
Тел.: +38067611-37-95; 0800300-911.

ÇÐÓ×ÍÎ, ØÂÈÄÊÎ, ÂÈÃ²ÄÍÎ

Продається: у м. Турка, по вул. Б. Хмельницького (недалеко від
залізничного вокзалу) недорого дерев’яний будинок – газифікова-
ний. Телефон, гараж, сарай. Площа земельної ділянки – 6 арів.

Ціна – договірна.
Звертатись за  тел.: 0997331286; 0662185634.

ÂÒÎÏÈÂÑß ÆÈÒÅËÜ ñ.Ë²ÊÒ²Â
У середу, 9 серпня,  до правоохоронців звернулися родичі 25-

річного жителя с. Ліктів і повідомили, що він пішов з дому й не по-
вернувся. До пошуків зниклого були залучені, окрім поліціянтів,
місцеві жителі та прикордонники з собакою, але – безрезультатно.
І лише через три дні, в суботу,  юнака знайшли втопленим у  сільсько-
му природному водоймищі. До речі, довкола самого водоймища
ходять легенди. Одні кажуть, що воно не має дна, інші стверджують,
що глибина його – десятки метрів.

Юнак проживав з дідусем та бабусею й добряче зловживав алко-
голем. Напевно, саме оковита й призвела до такої трагедії.

ÇÀÃÈÍÓÂ Â²Ä ÓÐÀÆÅÍÍß ÑÒÐÓÌÎÌ
У с. Кіндратів 26-річний молодий чоловік зранку вирішив відре-

монтувати автівку. На вулиці була тепла погода. Він, легко одягну-
тий, ліг під машину й включив зварювальний апарат, щоб підварити
днище. Напевно, через те, що трава була вкрита росою, сталося
коротке  замикання. Як результат – чоловік був уражений елект-
ричним струмом.

За даним фактом правоохоронці провели розслідування. Відкри-
то кримінальне провадження.

У молодого чоловіка залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.

ÇÍÎÂÓ ÀÂÀÐ²ß ÍÀ Â²ÄÐÅÌÎÍÒÎÂÀÍ²É ÄÎÐÎÇ²
Дякувати владі, і найперше Богу, що таки вдалося капітально

відремонтувати трасу Львів-Ужгород. Сьогодні вона справді має
європейський вигляд і нам не соромно перед гостями з найрозви-
нутіших країн світу. Але  після того, як було проведено ремонт,
виникла інша проблема: на автодорозі щодня виникають авто-
пригоди. Й дуже часто зі смертельними наслідками. І що найбіль-
ше болить, що  їх учасниками є жителі Турківщини. Пригадується
недавній випадок в с. Ясениця Старосамбірського району  (біля
каплички), в с. Ваньовичі Самбірського району, а днями зіткнення
двох автомобілів відбулося в с. Стрілки. За кермом одного з авто
був 22-річний  житель Турківського району. В результаті  до лікарні
потрапили  дві пасажирки авто, наші земляки  – 42-річна жінка та
12-річна дівчина. У них медики діагностували закриті черепно-моз-
кові травми.

Василь ВАСИЛЬКІВ.


