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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- 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, 0959428428,  0 800 500 736.

Коханого чоловіка, турботливого, люблячого татуся, найкращого у
світі синочка, дорогого брата, доброго і щирого зятя, надійного шваг-
ра, послушного онука – Михайла Миколайовича Ільницького – жи-
теля с. Лосинець, із 25-річчям, яке святкував 9 листопада, вітають
дружина Ніна, донечка Яринка, батьки
Люба і Мирон, брат Олег, теща Людмила,
тесть Мар’ян, швагро Петро з сім’єю, шваг-
ро Іван з сім’єю, бабусі – Ольга і Катерина
та бажають ювіляру міцного-міцного здо-
ров’я, світлої радості в житті, Божого благо-
словення на многії літа.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста Тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

ПРИХОВАНА НЕБЕЗПЕКА
МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ

У шаленій круговерті життя люди не помічають небезпе-
ки, яка таїться поруч, чи того, що лежить під ногами,  –плит-
ку, що тирчить на тротуарі, зачепившись за яку, можна наро-
бити собі біди,  діру в  обірваних перилах  на  мості, через яку
можна шубовснути у воду( таке місце є на початку вул. Трав-
нева), відкритий каналізаційний люк, який може стати  смер-
тельною пасткою. Хто-хто, а найбільше від таких «безгос-
подарних»  місць  можуть постраждати діти та люди похило-
го віку.

Серйозну загрозу життю та здо-
ров’ю людини становлять незак-
риті або напівзакриті каналізаційні
люки. Так минулого тижня одна із
жительок  нашого  міста, ненаро-
ком оступившись (бо автомобіль,
який  їхав назустріч, своїми фара-
ми засліпив  їй дорогу),  потрапила
у відкритий каналізаційний люк, що
на  вул. І. Франка. Дякувати Богу,  дівчинка встигла зачепитися руками
за стінки колодязя  і не впала вниз, а лише сильно травмувала собі
обидві ноги. Такий небезпечний  колодязь є на вул. Стельмаха, а  мож-
ливо, й ще десь? Тому комунальникам слід подбати про те, щоби люки
були закриті хоча би дерев’яною кришкою або належним чином обго-
роджені. А нам треба бути пильними і уважними, аби уникнути под-
ібної небезпеки.

 Ганьба  тим, хто краде громадське майно і здає його на металоб-
рухт чи використовує для власних потреб. Бо лишень через таких вар-
варів (інакше їх не назвеш) нищаться каналізаційні колодязі, мости,
дитячі майданчики, паркани, квітники і т.п.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Äàëè êîøòè íà ñï³âô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà
äîðîãè ïî âóë.À.Øåïòèöüêîãî

Цього року значна увага міської влади була приділена ремонту деяких ділянок доріг в нашому
райцентрі. Так за кошти міської ради та кошти ініціативних підприємців розпочали укладати
бруківкою й дорогу по вул. Шептицького. Спершу ініціативу проявили Роман Биїк, Сергій Сіда-
нич і Ярослав Скабара, які здали на ремонт дороги по 15 тис. грн. кожний, потім до них долучи-
лися Василь Куліковський (3 тис. грн.), Михайло Бабич (3 тис. грн.) і Віктор Цолиган (1000 грн.).
Але й цих коштів не вистачало, аби укласти бруківкою дорогу вище. Тоді міська рада зверну-
лася до небайдужих громадян з проханням допомогти грішми. Приєдналися до цієї доброї спра-
ви й депутати міської ради. Таким чином вдалося назбирати певну суму грошей й продовжити
роботи. До речі, збір коштів триває й далі. Бо тільки спільними зусиллями ми можемо зробити
більше.

 На ремонт дороги по вул.. Шептицького в м. Турка здали пожертви такі громадяни: Дана Ільницька
– Рибчич – 300 грн.; Катерина Когут - 100 грн.; Ярослав Гайдук - 300 грн.; Каплиця Святого Миколая по
вул. Січових Стрільців – 1000 грн.; Віктор Цолиган - 1000 грн.; Андрій Когут - 100 грн.; Олег і Євген
Яворські - 2000 грн.; Михайло Ференц - 200 грн.; Алла Громик -  3000 грн.; громада церкви Успіння
Пресвятої Богородиці РКЦ - 2000 грн.; Маргарита Гріщенко - 300 грн.; Дмитро Луговий - 200 грн.; Гірник
Богдан - 200 грн.; Ростислав Набоков - 200 грн.; Геннадій Когут - 200 грн.; Олександр Гвоздінський - 200
грн.; Ольга Тарасенко - 200 грн.; Лілія Писанчин - 200 грн.; Микола Шило - 200 грн.; Андрій Доротич - 100
грн.; Надія Вовчанська - 200 грн.; Анатолій Славич - 200 грн.; Віта Кухар - 200 грн.; Анатолій Миньо - 200
грн.; Ігор Павлик - 200 грн.; Іван Яворський - 2500 грн.; Ігор Хомик - 100 грн.; Володимир Сливар - 200
грн.; Сергій Петрик - 200 грн.; Тарас Бринь - 200 грн.; Михайло Бегей - 200 грн.; Тарас Гав’як - 200 грн.;
Юрій Локотош  - 200 грн.; Руслан Шиян - 2000 грн. Всього зібрано від людей - 18800 грн.

Міська рада щиро дякує усім небайдужим за їхній благородний вчинок.

ÌÈÊÎËÀ ßÂÎÐÑÜÊÈÉ –
ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÃÎËÎÂÈ ÐÄÀ

Нещодавно, розпорядженням, голова Турківської РДА Олександр Лабець-
кий призначив своїм першим заступником 37-річного Миколу Яворського,
уродженця с. Явора, а нині – жителя м. Турка.

За освітою Микола Михайлович – фінансист. 1996-2001 рр. –  навчався в Ук-
раїнській академії друкарства, а 2011-2013 рр. – був слухачем Львівського регі-
онального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Тривалий час  працював у фінансовому управлінні РДА, а перед призначенням
на теперішню посаду був головним спеціалістом організаційного відділу РДА.

Призначенню його  на посаду передував конкурс.
Наш кор.

Мистецький центр «Україна» очолив Микола Курус
Згідно нових, нещодавно запроваджених правил, призначення на керівні посади в культурі

проводять виключно на конкурсній основі. Більше того, навіть для керівників, що по декілька
років працюють на цих посадах, оголошують конкурси. У нашому районі це стосується кер-
івника районного Народного дому, директора центральної районної бібліотеки, народного
музею «Бойківщина» та мистецького центру «Україна».

На конкурс керівників трьох перших установ по-
дали заяви діючі, зокрема Петро Косачевич, Ган-
на Семків та Руслана Юсипович. Відповідно, без
конкуренції вони здобули перемогу. А ось щодо ми-
стецького центру «Україна», то очолити його вия-
вили бажання двоє молодих працівників культос-

вітньої галузі. Це – Іванна Ільків, художній керівник
та солістка вокально-інструментального ансамб-
лю «Горяни», та культорганізатор районного На-
родного дому, знаний на Турківщині музикант та
соліст – Микола Курус. За результатами відбору,
перемогу здобув  Микола Курус.

Наш кор.

Колектив і депутатський корпус Ільницької сільської ради щиро-
сердечно вітають із 45-річчям від дня народження секретаря
сільради –Марію Іванівну Янінович    і  ба-
жають шановній іменинниці міцного-міцно-
го здоров’я, родинного тепла, світлої ра-
дості в житті, великого людського щастя,
Божого благословення.

Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
І Ангел – Твій хоронитель,
Хай буде з Тобою завжди.
Щоб Ти кожну мить відчувала
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба Тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
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14 листопада святкує свій ювілейний день
народження турківчанка – Лілія Іванівна Руда.
Дорогу, люблячу і турботливу дружину, маму,
бабусю і сестру з цим прекрас-
ним життєвим святом сердеч-
но вітають чоловік Василь,
дочка Ірина, син Богдан, онуч-
ка Вероніка і онук Максим, се-
стра Стефанія і бажають їй
міцного-міцного здоров’я, ве-
ликого людського щастя, лю-
бові – від рідних, підтримки –
від друзів, поваги від людей,
добра, достатку, миру, Господ-
ньої ласки на многії літа.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Тобі в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Колектив працівників та депутатський корпус
Кривківської сільської ради сердечно вітають
з днем народження сек-
ретаря сільської ради –
Аллу Василівну Ришка-
нич – і бажають ша-
новній іменинниці
міцного здоров’я – з
роси і води, успіхів у ро-
боті, невсипущої життєвої
енергії, миру, добра, благо-
получчя, родинного тепла,
рясних Божих благословінь.

Прийміть вітання наші
щирі

І побажання в цей святковий  день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі многії літа.

Вчителі початкових класів В.Яблунського НВК
щиросердечно вітають з ювілеєм  Марію Григо-
рівну Гавдан – вчителя початкових класів, і
бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, світлої ра-
дості в житті, родинного теп-
ла, достатку, успіхів у роботі,
Божого благословення на
довгій життєвій дорозі.

В цей ювілейний день хай
Вам квітує літо,

Життя біжить немовкнучим струмком.
Хай стелиться, немов рушник розшитий,
Здоров’ям, щастям, радістю, добром.

ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
ÍÀÐÎÄÎÂËÀÄÄß

Обговорено важливі проблеми гірських територій
Упродовж багатьох років ніхто серйозно не займався вирішенням проблем гірських територій, яких тут

накопичилося надзвичайно багато.  Чимало з них лишилося у спадок ще з часів Радянського Союзу, але є й
новітні, що гостро стали на порядок денний уже в незалежній Україні. Слід відзначити, що розмов про можливі
преференції  таких депресивних територій було багато, але зрушень, як таких, практично немає. Єдина
потіха для  працюючих громадян та пенсіонерів – це Закон України  «Про статус гірських населених пунктів в
Україні», який передбачає 25-процентну надбавку до заробітної плати та 20-процентну до пенсії.

Розуміючи, що влада неохоче вникає у вирішення проблемних питань, керівники районних рад гірських районів
чотирьох областей вирішили об’єднатися й, виробивши відповідну стратегію,  стукати у найвищі владні кабінети, щоб
гірський регіон дістав якісний, новий поштовх для розвитку. Зараз  в Україні повністю «гірські» 13 районів, ще 14 цей
статус мають частково – половина чи окремі населені пункти.

 Першим, й досить-таки дієвим заходом, організованим керівниками органів місцевого самоврядування, був  Кар-
патський форум народовладдя, що відбувся влітку поточного року в смт. Верховина Івано-Франківської області.  Тоді
його учасником був й голова Турківської районної ради Володимир Лозюк. Визначивши для себе завдання, троє пред-
ставників, зокрема Верховинський голова районної ради Іван Шкіндюк з Івано-Франківщини , голова Воловецької
районної ради Іван Лопіт із Закарпаття  та голова Путильської районної ради Микола Шевчук із Чернівецької області,
відвідали столицю.Там вони зустрілися із заступником Міністра фінансів України Сергієм Марченком, начальником
Департаменту Міністерства фінансів Романом Єрмолічовим, заступником Міністра охорони здоров’я Павлом Ковтаню-
ком та заступником Міністра  освіти і  науки Павлом Хобзеєм, народним депутатом України, головою фракції об’єднання
«Самопоміч» Олегом Березюком та Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. У результаті було досягнуто домовле-
ності, що Кабінет Міністрів таки виділить кошти, яких не вистачає практично у всіх гірських районах на виплату заробітної
плати освітянам та медикам. Розмова торкалась й головного фінансового документа на 2017 рік. Голова парламенту
радив розробити концепцію, в якій врахувати всі сторони питання розвитку гірських територій, передбачити в бюджеті
їх підтримку. Андрій Володимирович запевнив, що вона буде обговорена за участі представників Кабміну та всіх депу-
татів-мажоритарників від гірських районів, наголосивши при цьому, що між районами та найвищими владними устано-
вами має бути
зворотний зв’я-
зок. І це не ви-
мога, а не-
обхідність, вик-
ликана потре-
бою оператив-
ного вирішення
всіх назрілих пи-
тань, продикто-
ваних часом.

Про все це чи-
сельну аудито-
рію проінфор-
мував голова
К ар патс ьког о
форуму наро-
довладдя Іван
Шкіндюк, висту-
паючи на друго-
му форумі, що 8 листопада відбувся у смт. Воловець. Як і на перший, сюди з’їхалися практично усі представники гірських
та напівгірських районів. На розгляд було винесено 6 питань: про проблеми фінансування галузей освіти, культури,
охорони здоров’я гірських територій України у 2016 році; заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ гірських територій Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей;  про
підготовку Стратегії фінансування галузей освіти, культури, охорони здоров’я гірських територій України у 2017 році;
обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в
Україні» (щодо збільшення державних гарантій  в соціально-економічному розвитку); про  Звернення Карпатського
форуму народовладдя до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; про створення
громадської організації Карпатського форуму народовладдя для організації проведення роботи зі збереження гірських
районів як окремих адміністративно-територіальних одиниць при проведенні адміністративно-територіальної рефор-
ми в Україні та подальшого розвитку гірських територій Карпатського регіону України;  про делегування голів районних
рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей на  офіційну зустріч із  Головою Верховної
Ради України Андрієм Парубієм та міністрами Кабінету Міністрів України щодо аналізу стану готовності Державної
Програми розвитку гірських територій України, вирішення питання ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ гірських районів поточного, 2016 року та вироблення Стратегії фінансування галузей
освіти, культури і медицини у 2017 році.

У процесі обговорення на зібранні виступив і заступник  голови Турківської районної ради Василь Костишак.  Охарак-
теризувавши соціально-економічну ситуацію в районі,  він  відзначив, що в нас зараз проходить капітальний ремонт
дороги Львів-Ужгород, завдяки якій, віриться, район дістане новий, нехай і не такий значний, імпульс в розвитку. Як
позитив, наголосив на функціонуванні параолімпійської бази, яка стала такою собі притягальною силою для інвес-
тицій, відзначив величезну роль  у збереженні автентичності краю – проведення бойківських фестин та світових конг-
ресів бойків. Поряд з цим, Василь Миколайович зупинився і на фінансових питаннях. Сказав про те, що закладам освіти,
охорони здоров’я та культури, для виплати заробітної плати до кінця року, потрібні додаткові кошти, в сумі 15,5 млн. грн.
Щодо формування бюджету на наступний рік, то тут також, на його думку, є проблеми. Згідно прогнозованих розрахунків,
до зведеного бюджету очікується поступлення доходів, з урахуванням трансфертів Державного бюджету, в сумі майже
219 млн. грн.. Але цієї суми явно недостатньо, щоб бюджетна сфера могла жити більш-менш стабільно. Згідно  реаль-
них розрахунків, нам потрібно 280 млн. 500 тис. грн.. А це додатково 61 млн. 500 тис. грн.

Цікава дискусія відбулася й щодо внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».
Зокрема ст. 1 запропоновано доповнити абзацом наступного змісту  «Критеріями віднесення населених пунктів до
категорії високогірних, є: розташування населеного пункту або частини його, на якій проживає  більш  як третина
мешканців цього населеного пункту, на висоті 600  метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої дуже
розчленований байраками, водотоками тощо, та розміщення 50 і  більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах
цього пункту на схилах, крутизною 20 градусів і більше». Запропоновано внести зміни щодо надання в Законі державних
гарантій збереження адміністративно-територіального устрою та соціально-економічного розвитку населених пунктів,
яким надано статус  гірських або високогірних. Запровадження державної підтримки тим, хто займається в гірських
районах підприємницькою діяльністю. Зокрема встановлення компенсацій за невигідне географічне розташування у
формі трансфертної субсидії, в розмірі 25 відсотків витрат на рік, але не більше 100 тисяч гривень, запровадження
пільгового оподаткування. Іншими словами, гірські території необхідно зробити привабливими для інвестицій, з необ-
хідними префиренціями та пільгами. Важливим пунктом є й те, щоб приватним  сільгоспвиробникам, що вирощують
м’ясо та молоко в особистих господарствах, нараховували за здану продукцію трудовий стаж. Важливі пропозиції є й
щодо фінансування гірських населених пунктів.

На завершення, всі одноголосно прийняли звернення до Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради
України, в якому є вимога збереження існуючого адміністративно-територіального устрою гірських районів України,
збереження мережі соціально-культурних установ та збереження представництв центральних органів влади з прямим
підпорядкуванням обласним структурам центральних органів влади.

Також форум делегував представників на чергову зустріч з Головою Верховної  Ради та профільними міністрами
Кабінету Міністрів для обговорення злободенних проблем, а в перспективі –їх вирішення.

Василь  ВАСИЛЬКІВ.

Із 60-річним ювілеєм Ольгу Михайлівну Ма-
кар з Турки сердечно вітають чоловік Микола,
син Микола, дочка
Оксана, зять Іван,
онуки Юлія і Матвій та
бажають дорогій і
люблячій дружині,
мамі і бабусі міцного
здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті,
благополуччя, любові –
від рідних, поваги – від
людей, опіки – від Все-
вишнього.

Низький уклін Вам,
рідна, до самої землі,

За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благосло-

вить.
А ми в молитвах наших проситимем щод-

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

мамо.
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Наша мета – залучити якнай-
більше інвесторів для регіону. А
тому важливу думку  на форумі
висловив й голова Львівської об-
лдержадмінстрації Олег Синют-
ка. Він зазначив : «У перетво-
ренні країни, на мою думку, клю-
чова роль має бути відведена
Львівщині. Бо  це – західна сто-
лиця, це культурна столиця, бо
це місток між ЄС і всією Украї-
ною. А ще цей регіон прийняв
для себе амбітний план -стати
«фабрикою Європи».

Отож Львівщина,  попри всякі
негаразди, розвивається й роз-
будовується. Лише за півроку
наша область отримала 1259,1
мільйона доларів прямих іно-
земних інвестицій! Лідером в
інвестуванні  наших підприємств
є Польща, Австрія, Кіпр, Німеч-

чина та Швейцарія.
«Лише у 2015 році Польща

виділила 100 мільйонів євро на
розбудову прикордонних пунктів
пропуску та доріг», - зазначив на
Форумі народний депутат Украї-
ни Андрій Лопушанський.

Частину цих коштів буде спря-
мовано на ремонт доріг Бобер-
ка – Дністрик Дубовий і Лімна -
Дністрик Старосамбірського
району та врегулювання питан-
ння переходів у селах Лопушан-
ка та Боберка Турківського рай-
ону.

Ми, спільно з поляками, уже
пройшли майже усі  паперові
процедури. Проголосували у
Раді. Тепер, починаючи з берез-
ня 2017 року, на Львівщину до-
датково буде виділено 100
мільйонів євро. Для нашого

Прикарпаття то є колосальний
прорив! Бо ці кошти підуть на
дороги, наступні – на митно-про-
пускні пункти. А це велика спра-
ва для нашого краю.

 Як зауважив Андрій Лопу-
шанський,  важливим є ще  й те,
що кредит від наших партнерів
наданий під 0,15 відсотка річних,
розподілений аж на 30 років. По
суті, то є мало не нульовий кре-
дит.  Тепер праця усіх має зосе-
редитися на тому, щоби наш край
був привабливим для інвесторів.
Адже сьогодні, як ніколи, людям
потрібні нові робочі місця, нові
можливості себе зреалізувати.

До речі, у Форумі взяли  участь
близько 20 провідних експертів
та фахівців з державного та при-
ватного сектору

А ще  цей захід  ось уже16
років  поспіль відвідують десят-
ки офіційних урядових делегацій
України та держав Європи, Ка-
нади, США, Японії, а також
вітчизняні та зарубіжні гро-
мадські активісти, науковці та
підприємці.

Завдяки Форуму,  ми для себе
ще раз проаналізували зробле-
не, а майбутні інвестори змогли
переконатися, що Львівщина- то
таки європейська фабрика осв-
ічених спеціалістів  та ділових
партнерів!

Симон КІТ.

ÌÈ –ÔÀÁÐÈÊÀ
ªÂÐÎÏÈ!

Міжнародний форум «Львівщина- фабрика Європи» все-таки
був знаковим для нашої області. На цей захід з’їхалося майже
1,5 тисячі гостей!

Відвідали форум вищі керівники країни, народні депутати,
дипломати, представники  бізнесу, іноземні інвестори,
підприємці,  представники міжнародних фондів, бізнес - асоці-
ацій та банків.

Сьогодні – ювілейний день народження у прекрасної матусі, чу-
дової дружини, дорогої доньки, турботливої сестри, люблячої онуки
– Олександри Романівни Рехман (Бобітко) з м. Турка.

Вітаючи її з цим святковим ювілейним днем, бажаємо міцного-
міцного здоров’я, вічного щастя, щирої та взаємної любові , мирно-
го неба та світлої долі. Нехай Господь подарує
Тобі, рідна, всі блага, море теплих і сонячних
днів, здійснення усіх мрій. Многая і благая Тобі
літ!

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долю,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
І хай Твої життєвії шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми.
З любов’ю – чоловік Володимир, син Владис-

лав, мама Галина, тато Роман, брат Микола, братова Галина, плем-
інники Вікторія, Руслан і Андріана, баба Дарія.

8 листопада святкувала свій 70-річний ювілей колишня праців-
ниця Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. – Юлія Василівна Зубрицька.

Колектив школи щиро вітає шановну ювілярку і бажає їй доброго
здоров’я, безліч світлих і сонячних днів у житті, добра, миру, родин-
ного благополуччя, довголіття.

У цей святковий, світлий день,
Коли настав Ваш ювілей.
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Дорогу маму, люблячу бабусю та прабабусю, жительку с. Бітля –
Марію Василівну Гему,  якій 10 листопада виповнилося 65, від щи-
рого серця вітають діти й онуки і бажають ювілярці міцного здоро-
в’я, сімейного благополуччя, життєвих сил, любові, злагоди, миру та
Божого благословення на многії і благії літа.

Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.

Ìèòö³ Òóðê³âùèíè ïðåäñòàâëÿòèìóòü
òâîð÷èé ïîòåíö³àë ñâîãî êðàþ

У неділю, 20 листопада, відбудеться творчий звіт
Турківського району – «Відлуння Бойківського краю».

«Турківщина – княжа земля, яка має багате історичне ми-
нуле. Творчість її майстрів займає особливе місце в багато-
му і різновидному народному мистецтві західних земель Ук-
раїни», - розповідає директор Турківського районного Народ-
ного дому, заслужений працівник культури України та голо-
ва міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес
Бойків» Петро Косачевич. Зокрема Турківщина багата на ав-
тентичний фольклор. Ми проводимо відродження звичаїв та
обрядів нашого населення. Як вам відомо, ми були засновни-
ками і постійно проводимо на теренах Турківщини та сусідніх
до нього районах Львівської області Всесвітні Бойківські Фе-
стини та Світові Конгреси Бойків. За цей час прийняли участь
та були гостями в цих великих міжнародних заходах понад
900 тис.осіб. Ця діяльність проводиться понад 25 років з часу
незалежності України. До речі, у нас планується провести з
02 по 06 серпня 2017 року вже Шості Всесвітні Бойківські Фе-
стини, під гаслом «Всесвітні Бойківські Фестини - у розбу-
дові Української держави!».

За словами Петра Івановича, у рамках творчої презентації краю
на гостей свята чекатимуть виставка робіт народних умільців, яка буде представлена у фойє Львівсько-
го державного палацу естетичного виховання учнівської молоді ім.Є.Петрушевича,майстер-класи.

Мистецтво Турківщини представлять кращі колективи художньої самодіяльності, а саме: народна
хорова капела «Карпати» Турківського районного Народного дому, народний фольклорний ансамбль
«Бойківські переспіви» НД м.Турка, народний фольклорний ансамбль пісні та музики «Бойківчани»
НД смт.Бориня, народний фольклорний колектив «Дримбарі» НД с.Бітля, народний фольклорний
колектив «Дністер» НД с.Вовче, народний фольклорний колектив НД с.Нижнє Висоцьке, народний
фольклорний колектив «Бескид» НД с.Либохора, народний фольклорний колектив «Бойківчани» НД
с.Риків, народний фольклорний колектив «Розлучанка» НД с.Розлуч, дитячий  фольклорний колектив
«Юні бойки» Турківської дитячої музичної школи. Також представлятимуть концертну програму  со-
лісти: Іван Шушка, Ольга Комарницька, Микола Мигович, Іванна Ільків, Микола Корнутяк, Назарій Таци-
шин (на фото) та вокальний дует «Два куми», у складі Миколи Куруса та Віктора Щомака.

Початок – 13:00 год. у приміщенні Львівського державного палацу естетичного виховання учні-
вської молоді ім.Є.Петрушевича.

Минулого вівторка, під керівництвом першого
заступника голови райдержадміністрації Мико-
ли Яворського, за участі головного спеціаліста
із взаємодії з правоохоронними органами, обо-
ронної, мобілізаційної роботи, запобігання та ви-
явлення корупції апарату райдержадміністрації
Володимира Багана, керівників правоохоронних
органів, начальника Турківського відділення
Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській
області Дмитра Роля та представника  Старо-
самбірського міжрайонного відділення УСБУ у
Львівській області Тараса Балабанського, про-
ведено спільний прийом громадян.

Жителями району були порушені питання щодо
спірних земельних питань, питання розслідуван-
ня Турківським відділенням поліції кримінальної
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справи по факту крадіжки та підпалу магазину в
с.Завадівка; питання  щодо смертельних випадків
серед мешканців м.Турка по вул.Круг Городище та
порушення громадського порядку по вул.Круг Го-
родище в м.Турка;  законність встановлення до-
рожніх знаків та дотримання правил паркування
автомобілів у м.Турка; допомога Турківському
відділенню Самбірського відділу поліції у боротьбі
з незаконним обігом наркотиків, алкогольних на-
поїв; питання щодо передчасної смерті учасника
АТО в с.Турочки та припинення незаконних валют-
них операцій в м.Турка.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяль-

ності, комунікацій з громадськістю та молодіж-
ної політики апарату Турківської РДА.

Педагогічний колектив та профспілкова організація Либохорсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітають з ювілейним днем народження техп-
рацівника – Марію Миколаївну Миньо і бажають їй
міцного здоров’я, щастя, радості, миру, достатку, Бо-
жого благословення на многії літа.

Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І Вам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Дорогу, люблячу дружину, найкращу у світі, турботливу матусю, лас-
каву бабусю, жительку с. Матків – Вікторію Михайлівну Веклич, яка
святкує свій  50-літній ювілей, щиро і з великою любов’ю вітають
чоловік Михайло, діти – Марія, Тетяна, Михайло, Валентина, Васи-
лина, Володимир, Андрій і Іванна; зяті Роман та Микола, онуки Ан-
гелінка та Миколка. Люба наша, матусю, рідненька, бажаємо Вам
міцного здоров’я, безхмарного неба, світлої радості в житті, родин-
ного тепла, щастя без ліку і довгого віку, Божої ласки на многії літа.

Дозвольте, матусю, Вам низько вклонитись
За чуйне серце, руки золоті.
За те, що дарували нам життя
І вчили щиро жити
З добром і радістю в житті.
З’явилось мудрих 50!
Тож хай Вам світить сонце гоже,
Хай день квітує молодий.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.
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Найбільш поширений вид шах-
райства – дзвінок на мобільний
телефон начебто від працівни-
ка банку. Переважно зловмисни-
ки діють за такими схемами:

- Підвищення кредитного
ліміту. Невідомий, який пред-
ставляється банківським праці-
вником, пропонує продовжити
дію кредитної картки або підви-
щити кредитний ліміт на ній. От-
римавши згоду, шахраї повідом-
ляють, що для здійснення необ-
хідної операції їм потрібні номер
картки, термін її дії та розміще-
ний під магнітною стрічкою cvv-
код. Виказавши ці реквізити, лю-
дина отримує SMS-повідомлен-
ня з паролем доступу, який шах-
рай просить продиктувати йому.
Через кілька хвилин на мобіль-
ний приходить SMS з банку, од-
нак на цей раз – про зняття гро-
шей з рахунку. Інколи постраж-
далі ще вірять, що SMS про знят-
тя готівки це, мовляв, технічна
процедура, і через кілька хвилин
гроші будуть нараховані, але зго-
дом розуміють, що це – обман.

- Оголошення про продаж або
купівлю товару в мережі Інтер-
нет. До прикладу, ви подали ого-
лошення про продаж свого това-
ру в мережу Інтернет. Вам теле-
фонують та погоджуються з ва-
шою ціною. Для перерахунку про-
понують швидкий спосіб – пере-
кинути гроші на банківську карт-
ку. Вам повідомляють, що зараз
перекажуть кошти. А за якийсь
час передзвонюють та кажуть, що
щось не виходить, мабуть треба
підтвердити, що на картці є гроші
й вона платіжна. Далі в телефон-
ному режимі клієнта «підводять»
до банкомату чи терміналу і на-
диктовують комбінацію для гро-
шового переказу, яку власними
руками набирає клієнт. Далі при-
ходить SMS з кодом підтверд-
ження, який дуже чекає шахрай.
Ви говорите цей код і все – гро-
шей на картці більше немає.

Що потрібно робити, щоб убе-
регтися від таких шахраїв? По-
перше, пам’ятайте, що співробі-
тники банку не мають права зв’я-
зуватися з клієнтом телефоном і
уточнювати його особисті дані.
Паролі та інша інформація від
банку – це секретна інформація.
Ніколи не повідомляйте номер
банківської картки, термін її дії,
CVV2-код, а також паролі, що
надходять в SMS. Якщо до вас
телефонують і уточнюють ці дані,
знайте: це спроба шахрайства.
Шахрайства, пов’язані з банківсь-
кими картками, є найбільш по-
ширеними. З початку року пра-
воохоронці зареєструвати понад
400 таких фактів.

Ще один популярний вид шах-
райства – це купівля та продаж
товарів через мережу Інтернет.
На сьогодні є дуже поширеним
явище купівлі товарів через ме-
режу Інтернет. Переважно це
Інтернет-магазини, дошки оголо-
шень, он-лайн-аукціони або
спеціалізовані форуми.

Наведемо декілька прикладів
схем, за якими працюють шах-
раї:

- Занижена вартість товару.
Зловмисник на сайтах з оголо-
шеннями виставляє на продаж,
наприклад, дорогий мобільний
телефон за дуже привабливою
ціною. Громадяни одразу реагу-
ють та замовляють товар. Але
шахрай пропонує спочатку пере-
рахувати кошти, після чого обіцяє
відправити товар. Як тільки гро-
мадянин перерахував гроші, нія-
кого товару він, звісно, не отри-
мує. У таких випадках ні в якому
разі не перераховуйте свої кош-
ти незнайомцю. Запропонуйте
йому розрахуватися після отри-
мання та перевірки товару у
службі доставки. Якщо це шах-
рай, він одразу перестане спілку-
ватися з вами, бо зрозуміє, що
на вас нічого не заробить.

- Обмін товарами. Це також
дуже популярний вид шахрай-
ства. Зловмисники працюють за
простою схемою. Розглянемо, як
приклад, вищезгаданий лот з мо-
більним телефоном. Ви хочете
його продати або обміняти на
кращий мобільний телефон. З
вами зв’язується клієнт і пропо-
нує на обмін свій мобільний те-
лефон, який є кращим від вашо-
го, але за умови, що ви вишлете
його першим поштою. Умовою
обміну однієї з поштових служб
України є те, що обмін
здійснюється за умови, що
відправник вказує у накладній,
який саме товар він має отрима-
ти взамін. Що робить шахрай?
Він отримує ваш мобільний те-
лефон, а взамін віддає свій, але
поламаний, хоч ззовні він саме
такий, як і повинен бути.

Отож, не відправляйте гроші
незнайомцям - вашою довірою
можуть скористатися шахраї. Ре-
комендуємо зустрітися з продав-
цем особисто і передати гроші з
рук у руки, попередньо пере-
віривши товар - це самий над-
ійний спосіб. Якщо ж ви перебу-
ваєте в іншому місті, скористай-
теся послугами доставки, яка
дасть можливість попередньо
перевірити товар. Наприклад,
отримати товар післяплатою.

Протягом останніх років на
Львівщині активізувалися так
звані телефонні шахраї. Дуже
часто до правоохоронців зверта-
ються громадяни, котрі повідом-
ляють, що перерахували кошти
шахраям за «звільнення» їх ро-
дичів з міліції. Зі слів потерпілих,
їм телефонують вночі і кажуть, що
їхні родичі потрапили у ДТП, і для
того, щоб «залагодити це питан-
ня» потрібно заплатити гроші.

Як уберегтися від такого роду
шахрайства? Попросіть людину,
яка вам зателефонувала назва-
ти ім’я вашого рідного, описати
його зовнішність і відповісти на
питання особистого характеру.
Також можна перевірити слова
незнайомців, зателефонувавши
безпосередньо до своїх родичів
та перепитати у них, чи насправді
з ними сталася ситуація, про яку
стверджують можливі шахраї.
Якщо ж до близьких неможливо
одразу додзвонитися, тоді по-
трібно перевірити цю інформа-

цію, звернувшись до працівників
міліції. Саме так ви зможете вбе-
регтись від шахраїв.

Також популярними є махінації
з подобовою орендою квартир
у великих містах на святкові дні.
Зловмисник в мережі Інтернет
дає оголошення про подобову
оренду квартири за дуже приваб-
ливою ціною. Туристи, які шука-
ють в Інтернеті житло на кілька
днів, телефонують орендарю та
бронюють квартиру. При цьому
шахрай вимагає, щоб йому на
банківську картку переслали
гроші, передоплату. Після пере-
казу коштів, як правило, псевдо-
власник квартири перестає вихо-
дити на зв’язок.

«Прибутковими» для шахраїв
є громадяни, котрі намагаються
отримати так звану шенгенську
робочу візу до однієї з країн
Євросоюзу. Діяти вони можуть як
особисто, так і в мережі Інтернет.
Зловмисники беруть у вас пакет
документів, який потрібен для
отримання візи, ну і, звичайно,
плату за свої послуги та заявля-
ють, що ваша присутність під час
оформлення документів не по-
трібна. Після передачі грошей
шахраї перестають виходити на
зв’язок.

Як уберегтися від таких шах-
раїв? Щоб отримати шенгенську
візу, необхідно точно визначити
країну, в яку ви маєте намір по-
їхати, мету і характер поїздки, а
також терміни перебування в цій
країні. Після чого звернутись у
консульство цієї держави. Сьо-
годні майже кожне консульство
має свій сайт, на якому можна
знайти візову анкету, а також по-
вний перелік документів, необхі-
дних для отримання візи, та
графік прийому громадян. Прак-
тично у всіх консульствах країн-
членів Шенгенської зони отри-
мання візи вимагає особистої
присутності громадянина.

Ще один вид шахрайств – це
«повернемо викрадену річ за
винагороду». Спершу зловмис-
ники обкрадають громадян, а
після того вимагають у них гроші
за повернення їм викраденого.
Щоб викрити таких злочинців,
потрібно негайно звертатись до
працівників поліції.

Як не стати жертвою шахраїв
ромської національності? Якщо
до вас починають чіплятися на
вулиці підозрілі люди, треба їм
різко відповісти: «Ні», «Відійдіть
від мене», «Я сам усе про себе
знаю». Таким чином ви, по-пер-
ше, зіб’єте шахрая з пантелику, а
по-друге, привернете увагу пере-
хожих. Окрім цього, такі шахраї –
хороші психологи. Вони відчува-
ють ваш настрій і добре розумі-
ють, чи «зачепили» вас їхні сло-
ва. Тому припиніть вірити у во-
рожбу, чаклунство, надзвичайні
сили тощо. Інакше ви самі накли-
чете на себе біду.

Найменш популярний, але все
ж таки популярний вид шахрай-
ства – це  повідомлення про виг-
раш автомобіля. До прикладу,
вам прийшло СМС-повідомлен-
ня з текстом, що ви виграли ав-
томобіль. У повідомленні також
зазначений номер мобільного
телефону, сайт тощо. І дійсно,
коли ви зателефонуєте, вам ска-
жуть, що саме ви виграли авто-
мобіль, і попередять, що забро-
нювати «свій» автомобіль мож-
на тільки упродовж одного дня.
Для цього, мовляв, слід перека-
зати гроші на продиктований
шахраєм номер картки. Після
переказу грошей зловмисник
перестає відповідати на дзвінки.
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Мало не щодня до Турківського відділення Самбірської місце-

вої прокуратури звертаються ошукані жителі району, які ста-
ли жертвами шахраїв. Останній випадок: зловмисник зателе-
фонував жительці одного з сіл, представився працівником бан-
ку і попросив назвати дані банківської картки. Та, нічого не підоз-
рюючи, надала їх. А вже через лічені хвилини з її рахунку зникло
10 тис. грн. Є й інші подібні випадки. Основний принцип шахрай-
ства – ввести жертву в оману і, скориставшись цим, спонука-
ти її під певним приводом передати потрібну інформацію  або
майно. Слід бути дуже уважними, щоб не потрапити в спритні
руки шахраїв. Пропонуємо вам кілька порад, які варто прочита-
ти, аби бути надалі обізнаним і захищеним

11 листопада святкує свій золотий ювілей – Ніна Орестівна Прик
– із м. Турка.

Сердечно вітаємо дорогу нам людину і бажає-
мо міцного-міцного здоров’я, невсипущої життє-
вої енергії, світлої радості в житті, любові, миру,
добробуту, довголіття.

Люба матусю, бабусю єдина.
Вас щиро вітає вся наша родина.
Живіть дуже довго, рідненька, на світі
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Хай Вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай Бог Вам здоров’я та силу дає.
З любов’ю і повагою – чоловік Володимир, син Роман, дочка На-

талія, зять Мар’ян, онучки Анічка і Танічка.

9 листопада відсвяткував свій 60-річний ювілей житель с. Радич
– Михайло Михайлович Яворський. Дорогого, люблячого, доброго і
дбайливого чоловіка, батька і дідуся з нагоди ювілею щиросердеч-
но вітають дружина Галина, син Михайло, дочки Марія, Тетяна, Ірина,
невістка Оксана, зяті Іван, Йосип, Іван, онуки Яна, Іван, Назарій,
Марія, Вікторія, Олександр і маленький Артемчик. Всі вони бажа-
ють йому довгих і щасливих років життя в міцному здоров’ї, любові,
добрі, достатку, злагоді, Господній опіці.

Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужи-

ли.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

ÇÄÀÂÀËÈ ÊÐÎÂ
ÄËß ÂÎ¯Í²Â ÀÒÎ

У вівторок, 8 листопада, у Турці, з ініціативи та за підтрим-
ки “Благодійного фонду Андрія Лопушанського”, пройшла ак-
ція «Здай кров – допоможи бійцям АТО». Цього дня, з власної
доброї волі, здати кров прийшли 16 небайдужих людей.

Як розповів координатор акції Дмитро Луговий, з кожним днем
хворих, що потребують донорської крові, стає все більше. Тому ми
вирішили організувати масовий забір крові, аби допомогти врятува-
ти життя наших воїнів. Захід пройшов у приємній атмосфері. Всіх
пригощали ароматним чаєм, кавою та солодощами. Донорів, після
здачі крові, нагородили подарунковими сертифікатами для відвіду-
вання СПА-центру у м. Хирів. Зі свого боку, адміністрація Турківської
КЦРЛ висловила щиру подяку за організацію такої акції, сприяння в
розвитку донорства крові, а також за активну підтримку поранених
учасників АТО, здійснення корисної справи заради спільної мети –
добробуту і миру у нашій країні – народному депутату України Анд-
рію Лопушанському. Завдяки проведеному заходу, за один день
вдалося зібрати близько 5 літрів крові. А це –місячний план з до-
норства в районі.

Дмитро Миколайович каже, що таку благодійну акцію вони плану-
ють проводити кожні три місяці.  «Ми сподіваємось, що кількість
донорів наступного разу буде значно більшою, адже здати кров, за
відсутності медичних протипоказань, може практично кожен. По-
трібно лише бажання. Треба усвідомити, що цей маленький внесок
є частинкою надзвичайно великої справи», – завершив Дмитро Лу-
говий.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Коханого чоловіка, люблячого батька, дорогого синочка – Михай-
ла Сергійовича Пецковича з Ясіночки – віта-
ють з днем народження дружина Мар’яна,
донечка Ангеліночка, батько Сергій, мама Ган-
на, брат Микола, братова Сніжана, племінни-
ця Олександра, тесть Іван, теща Люба, швагро
Олег, дід Михайло, дід Василь, баба Рая, баба
Катерина, хрещені мами – Тетяна та Ольга,
куми та похресники і вся родина та бажають
імениннику міцного здоров’я, великого людсь-
кого щастя, довголіття.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.

Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого доброго довгого віку.
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ÀÐÌ²ß ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÜ ÍÀ
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÓ ÎÑÍÎÂÓ
Ще до кінця листопада триватиме призов  юнаків на стро-

кову військову службу.  Кабінет Міністрів України затвердив
чисельність призовників, яких направляють на службу в ар-
мію  в жовтні-листопаді 2016 року. Планується призвати 13
тис. 908 осіб: 7 908 – у Збройні Сили України; 5 тисяч – у Націо-
нальну гвардію та  1 тисячу – у Державну спеціальну службу
транспорту.

Як ідуть справи із  цьогорічним осіннім призовом на Турківщині,
розповідає військовий комісар Турківського районного  військово-
го комісаріату, підполковник Руслан Косман:

–  18-річним, за рішенням обласної призовної комісії, надається
відстрочка до чергового  призову,  а йдуть служити юнаки,  віком від
20 до 27 років.    По Турківському РВК цієї осені заплановано при-
звати до війська 48 осіб.  І на даний час нами  відправлено 22
призовники.  Слід сказати, що у Збройні Сили України уже набрано
заплановану кількість призовників,  залишилося  доукомплектува-
ти інші збройні військові формування –  це Державну  спеціальну
службу транспорту і Національну гвардію України.  Цієї осені   від
набору юнаків на строкову військову службу відмовилася Державна
прикордонна служба.

–  Бібліотека-філіал с. Нижнє,
що знаходиться  на території
Верхненської сільської ради,
розташована в місцевому На-
родному домі, – розповідає  про-
відний бібліотекар ЦРБ Оксана
Роздольська, –  Олена Олексії-
вна – бібліотекар І категорії. У
минулому році, за  нашими ста-
тистичними даними, очолювана
нею книгозбірня  надала послу-
ги  400 користувачам, з них 51 –
діти. Бібліотека займає дві
кімнати, площею 36 м кв.,  має
гарний вигляд, адже при ній діє
любительське об’єднання
«Майстриня вишивки».  Роботи
членів об’єднання представлені
на виставках,  які постійно по-
новлюються новими витворами

Славні люди
Бойківського

краю
Відколи існує земля украї-

нська, відтоді славиться
вона на людей з роботящими
руками і чуйними та щедрими
серцями. Про одну із людських
доль хотілося б згадати сьо-
годні. Кирей Михайло Ілліч на-
родився 14 листопада 1936
року в одному  з наймальовни-
чіших сіл Карпат – с. Яблунів.
Дитинство хлоп’яти припа-
ло на буремні воєнні роки, але
Михайлик, незважаючи на
важкість життєвих обста-
вин, зростав допитливим і ро-
зумним. Наука батьків – Іллі
та Єви  – щедрим зерном за-
пала в добре серце. Він назав-
жди запам’ятав їх настанову:
чого б не досяг в житті, ніко-
ли не забувати, яка земля
дала йому перший шматок
хліба і з якого джерела він пив
воду. Стрімкою рікою про-
пливли літа, а слова батькі-
вської науки завжди були по-
руч з ним.

Вкотре повертаючись до сте-
жин дитинства, уже будучи голо-
вою виконкому  Львівської об-
ласної ради, тривожився думка-
ми: який слід залишу після
себе? Чим я можу допомогти
рідним бойкам?

Організувавши зустріч з края-
нами, вислухавши їхні болі і по-
бажання, Михайло Ілліч прий-
няв рішення: допомогти земля-
кам у будівництві шкіл та ліка-
рень. Надаючи допомогу всім,
хто її потребував, не залишився
байдужим і до прохання колиш-
нього директора Нижньови-
соцької восьмирічної школи
Петра Комарницького посприя-
ти будівництву нової школи. Ми-
хайло Ілліч не тільки з радістю
відгукнувся на пропозицію Пет-
ра Йосиповича, а й щотижневим
приїздом пересвідчувався про
своєчасне і належне виконання
будівельних робіт.

Дирекція Нижньовисоцького
НВК (п. Федько М.М. та п. Гусак
Н.І.), весь педагогічний та учні-
вський колективи, громадськість
села щиро вітають ювіляра з 80-
річчям. Бажаємо Вам, шанов-
ний Михайле Іллічу, міцного здо-
ров’я і довгих років життя.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так

п р о з о р о
с я ю т ь
роси,

А вже
по ліву
руку –
літо,

А вже по
праву руку –
осінь.

Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стоми-

лось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку –

зрілість.
А час летить нестримно

далі,
Й душа немов би молодіє,
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука,
Хай буде щастя завжди з

Вами,
По ліву і по праву руку.

мистецтва.  Бібліотекар тісно
співпрацює з місцевою школою,
Народним домом, активом
села. Тому масові заходи, орган-
ізовані бібліотекою, проходять
змістовно, цікаво й неординар-
но.  Тут добре налагоджена й
господарська робота. З допомо-
гою місцевої ради, у 2014 році
зроблено якісний ремонт,  тут
завжди чисто, охайно, затишно і
комфортно. Слід сказати, що
Олена Прашковська –  член ви-
конкому сільської ради, а тому
має  добру і тісну співпрацю з
місцевими органами самовря-
дування. За відмінну роботу
бібліотекар неодноразово була
нагороджена грамотами облас-
ного управління культури, район-

ного відділу культури, дирекції
ЦБС.

Нещодавно, 3 листопада, на
нараді бібліотечних працівників,
під оплески колег бібліотечної
галузі району, завідувач відділу
культури та туризму Турківської

Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ñ.ÍÈÆÍª ÏÅÐÅÌÎÃËÀ Ó
ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÌÓ Â²ÄÁÎÐ²

Навесні  цього року департамент з питань  культури, на-
ціональностей та релігій Львівської ОДА оголосив конкурс
для бібліотек  для закупівлі комп’ютерів та іншого технічно-
го обладнання.  Загальна сума фінансування  становила 300
тис. грн. Серед кращих осередків культури, які перемогли у
відборі,  стала бібліотека-філіал с. Нижнє, де бібліотекарем
надзвичайно талановита, активна, ділова людина, вмілий
організатор і  молодий керівник – Олена Прашковська. Після
закінчення культосвітнього закладу, у 2005-му,  прийшла вона
працювати в  цю сільську бібліотеку. Провівши  в ній  капі-
тальний ремонт, зробила з  приміщення справжню духовну
скарбницю. Найперше, що впадає у вічі відвідувачам, – різно-
барвність вишивок, які є усюди – на стелажах, столах, ними
прикрашені  книжкові кутки, виставки, на стіні  висить виши-
тий власноруч портрет Шевченка. Є тут  книжкова «Дитяча
лікарня», куток «Бібліотечний інформатор»,  куток, присвя-
чений  новітнім Героям України, багато різних шопок, виготов-
лених  умілими руками школярів, виставка дитячих малюнків.
Книжковий фонд бібліотеки-філіалу налічує 3783 примірники.

РДА Володимир Кузьмин та ди-
ректор ЦБС Ганна Семків вру-
чили Олені Олексіївні, за пере-
могу у конкурсі, таке омріяне
обладнання для  інтерактивної
роботи – ноутбук та  проектор
(на фото). Щоб очолювана нею
бібліотека  й надалі  могла впро-
ваджувати в практику нові творчі

підходи, стати справжнім інфор-
маційним центром сільської
громади і підняти престиж куль-
турного закладу.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Правду кажучи, процес призову йде дуже і дуже  важко.  Практич-
но  виловлюємо юнаків, витягаємо їх мало не з хати, багато з них
переховуються, виїжджають за кордон. За ухиляння від призову на
військову службу відкрито 5 кримінальних проваджень. Найбільше
відправлено призовників з Нижньояблунської сільської  ради,   не-
погано йдуть справи  із призовом у Бітлі, Верхньому Висоцькому,
Верхньому. Гірша ситуація, наприклад, у   Верхній  Яблуньці, дуже
погана  – у  Маткові.

 Хочу наголосити, що  за призовниками,  якщо вони працюють  і
призиваються  на строкову військову службу,  зберігається місце
роботи і середньомісячний заробіток протягом всього періоду служ-
би.  Якраз у  нашому районі  дуже низька зайнятість населення,
особливо молоді,  тому й складна ситуація з призовом.  Разом з тим
призовнику виплачують  таку собі одноразову допомогу –  дві
мінімальних зарплати. Призовник відкриває рахунок, і  на наступні
день-другий, по дорозі в частину,  він уже має на своєму рахунку ці
гроші.  Ті особи, які не мають вищої освіти, служитимуть 18 місяців,
ті, хто має вищу освіту, – 12.  Ну, й головне –  згідно рішення Прези-
дента, нікого з призовників-строковиків у зону АТО не відправлять, а
тільки тих, які згодом підпишуть  контракт.  Таким чином, держава
відмовляється від мобілізації, а переходить на професійну армію.
Тобто в  армію йдуть служити ті, хто має бажання,  відповідну фахову
підготовку,  які  свідомо розуміють, на що йдуть.

Ольга ТАРАСЕНКО.

На це націлює  свою
діяльність,  роботу  місцевої
ради та депутатського  корпусу
Ільницький сільський голова
Роман Ільницький.  Цього року
село Ільник  взяло участь  в об-
ласному конкурсі «Екологічно
чистий населений пункт» та по-
сіло в ньому почесне третє
місце. Сільська рада уклала
договір на виготовлення
сміттєвих баків. Для  їх закупівлі
в м. Самбір обласною радою

прийнято рішення про виділен-
ня коштів, в сумі 20 тис. гривень.
За словами Романа Якубовича,
вартість кожного сміттєвого баку
– 2800 гривень. Тож на, так би
мовити, призові кошти вдасться
придбати 7-8 сміттєвих баків.
Уже визначено місця  для їх вста-
новлення.  Також сільський го-
лова планує в бюджет  наступ-
ного року закласти кошти, аби
закупити ще стільки ж сміттєвих
баків, щоби забезпечити ними

все село. Намічено й  укласти
договір на вивезення твердих
побутових відходів.

– Також Турківська районна
рада виділила нам кошти, в сумі
25 тисяч гривень, на ремонт ко-
мунальних доріг. Щоправда, 5
тисяч гривень з цієї суми  пішло
на відшкодування податку, – за-
уважує сільський голова. –  Кош-
ти освоїли в повному обсязі. У
селі Закіпці, під Кичерою,  було
проведено нарізку та підсипано

ГОЛОВНЕ – ДОБРОБУТ
ГРОМАДИ І РОЗВИТОК СЕЛА

дорогу. Щодо дороги Ільник-Тур-
ка, яка знаходиться у вкрай за-
недбаному стані,  то  сільська
рада звернулася з відповідними
листами-проханнями  до Прези-
дента України, Голови Верховної
Ради, голови Львівської ОДА, де-
путата  Верховної Ради України
Андрія Лопушанського поспри-
яти у її ремонті.  Наразі  жодної
відповіді немає. Проте щиро
надіємося, що це  болюче для
жителів нашого куща питання
буде вирішено позитивно.

Слід сказати, що Ільницька
сільська рада готується взяти
участь у ще трьох мікропроектах.
Але це  –  у планах на наступний
рік.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Всі учні святково одягнені. Є
тут поважними: Гарбуз (В.Дмит-
ришин), Диня (Н.Коцур), Морко-
виця (А.Ряб-
кова), Цибу-
лина (А. Гри-
ца), Капусти-
на (Я.Пура-
вець), Буряк
(А.Кузьмин),
Огірок (І.Ку-
зьо), Часник
( М . Тр уш ) ,
Краплинки
(С.Кропив-
н и ц ь к а ,
Я .Бор и с о -
вич, К.Мель-
ник, М.Їжик),
Д о щ и к
( М . Тр уш ) ,
К а л и н а
(В.Пекар), Лис (Н.Стахнів), Їжак
(О.Копитчак), Зайчик (О.Годій),
Ведмідь (О.Мощиц), Білочка
(Я.Борисович), україночки: М.Я-
ворська, С.Кропивницька, ве-
дучі: Я.Дякун, А.Сенета, В.Скаба-
ра, дівчатка з колосочками:

Для нас, верховинців, епо-
хальне значення має не лише
те, що Михайло Андрійович – ав-
тор національного Гімну, але й
те, що він – галичанин (народив-
ся в с. Улючі, неподалік Пере-
мишля) та що був Богом покли-
каний писати духовну музику.
Тривалий період часу переслу-
говував у храмі смт. Стрілки на
Старосамбірщині. Вдячні на-
щадки, в знак глибокої любові до
провідника віри Господньої, зве-
ли в центрі селища йому велич-
ний пам’ятник.

Його твори здатні були до гли-
бини серця сколихнути націо-
нальні почуття людей різної віко-
вої категорії в усіх куточках Украї-
ни. Чи не через те, а, власне,
через ідеологічні догми різно-
шерстих окупантів, зосібно мос-
ковських, симфонічні твори Ми-
хайла Вербицького не були вве-
дені у програми української кла-

сичної музики. Уже тепер дослі-
дники його творчості зазнача-
ють: «Навіть якби парох не на-
писав жодної ноти, він увійшов
би в історію української культу-
ри як автор Гімну України». Все-
світньовідомий композитор Ва-
лентин Сільвестров зокрема
зазначив: «Гімн України – диво-
вижний. Ноти до тексту написа-
ла духовна особа. Тож мелодія
його високопіднесена. Це ж
«Алилуя!..».

Гімн «Ще не вмерла Україна»
вперше прозвучав у 1917-му,  у
1918-му, став Державним
гімном  України.

Задум віднайти, дослідити і
довести до відповідності  над-
бання душпастиря визрів у вихо-
ванця корифея класичної музи-
ки, композитора, академіка, Ге-
роя України  Миколи Колесси –
художнього керівника, головно-
го диригента академічного сим-

фонічного оркестру Чернівець-
кої обласної філармонії, викла-
дача Чернівецького університе-
ту ім. Ю. Федьковича, заслуже-
ного діяча мистецтв України, ла-
уреата літературно-мистецької
премії ім. С.Воробкевича, турк-
івчанина Йосипа Созанського і
у сестри поета і композитора,
Героя України, Володимира
Івасюка – педагога Оксани Іва-
сюк.

Дослідницькі пошуки Йосипа
Созанського були довгими і
кропіткими. Віднайдені, так би
мовити, паростки у численних
архівах доводилося професійно
оживляти, відновлювати, дово-
дити їх до сучасних музичних
форм. Проводити відповідне
опрацювання, аранжування та
поновлювати нотний набір. Але
для цього треба було віднайти
хоч би концертні репертуари
першого Галицького театру
«Руська Бесіда», до якого йшла
чи не найбільша кількість мис-
тецьких шедеврів Михайла Вер-
бицького, побувати у містах, де
жив і творив митець.

Титанічна і тривала дослід-
ницька праця вихідця з м. Турка
скомпонована у книзі у 10-ти
симфоніях. Музичні твори до пер-
шої, другої, третьої віднайдені і
відповідно опрацьовані у музеї
Народного дому у Львові. Чет-
верта, з багатьма розділами, пе-
ребуває у доктора Н.Нижанкі-
вського і в архіві музичного то-
вариства – теж у Львові. У цьому

ж закладі вдалося відшукати
музичні твори, які увійшли у 5-ту
симфонію (вона написана на
замовлення «Руської Бесіди»).
Праці 6-ої і 7-ої віднайдено та-

ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÎË²ÌÏ
ÌÈÕÀÉËÀ ÂÅÐÁÈÖÜÊÎÃÎ
засвітив турківчанин Йосип Созанський

Нещодавно вийшла друком у м. Чернівці, у видавництві «Бук-
рек»,  книга «Михайло Вербицький. Вибрані твори», присвяче-
на 200-річчю з дня народження всесвітньовідомого  компози-
тора і автора музики Гімну «Ще не вмерла Україна».

«Íåõàé ñâÿòèòüñÿ ó â³êàõ â áîðí³
çäîáóòà íåçàëåæí³ñòü!»

З нагоди Дня захисника України, у Завадівському НВК відбувся ма-
совий загальношкільний захід «Нехай святиться у віках в борні здо-
бута незалежність!», в якому взяли участь учні 5-9 класів, під кері-
вництвом педагога-організатора Ольги Журавчик.

Учні читали поезії,  присвячені  захисникам України  періоду Київської
Русі, запорозького козацтва, Першої та Другої світових воєн, національно-
визвольних рухів ХХ століття, учасникам Революції Гідності  та воїнам АТО,
які зараз відстоюють незалежність та територіальну цілісність нашої краї-
ни, співали патріотичні пісні: «Україно, Україно», «Йшли селом партиза-
ни», «Гей, зі Львова до Мукачева», «Заспіваймо пісню про Україну!» . Шко-
лярі переглянули кілька фрагментів документальних  фільмів про  козаків,
січових стрільців, УПА та сучасних захисників, які перебувають  у зоні АТО.

Святковий настрій глядачам створив танцювальний колектив «Завадів-
чанка», який подарував два танці «Повертайся живим» та «Діти – за мир». Наприкінці заходу всі присутні, під супровід карпатської балади
«Плине кача…», низько схилили голови у хвилині мовчання та запалили свічку в знак пам’яті і подвигу славних синів України. 

Таїсія ПАВЛИК,
голова учнівського братства “Лелека” Завадівського НВК.

«Ïîñòàòü
Ìèõàéëà

Ãðóøåâñüêîãî
÷åðåç ñòîë³òòÿ»
З нагоди відзначення 150-

річчя від дня народження М.С.
Грушевського, учнями 7 класу
Завадівського НВК, під керів-
ництвом педагога-організатора
Ольги Журавчик, був проведе-
ний загальношкільний вихов-
ний захід «Постать Михайла
Грушевського через століття».

У кожного народу є історичні
постаті першої величини, яких не
в змозі прикрити пил віків. До
таких велетнів української націо-
нальної культури належить Ми-
хайло Грушевський (1866-1934)
— визначний історик, археолог,
літературознавець, соціолог,
публіцист, письменник, організа-
тор української науки, громадсь-
ко-політичний і державний діяч,
засновник Української Народ-
ної Республіки. Захід, який суп-
роводжувався мультимедійною
презентацією, був присвячений
популяризації наукової, держа-
вотворчої та історико-культурної
спадщини Михайла  Грушевсько-
го. Саме з його творчою спад-
щиною пов’язані ідеї відроджен-
ня української культури і науки,
історичної свідомості й націо-
нальної гідності народу.

Вихованці  НВК дізнались, що
Михайло Грушевський належить
до тих громадських діячів, які
сповна пізнали велич і насоло-
ду тріумфу і гіркоту поразки, але
до кінця залишилися вірними
ідеї усього життя – самостверд-
женню свого народу. Пам’ять
про нього – вічна, а його наукові
праці – невичерпне джерело
мудрості.

Наприкінці заходу учні пере-
глянули відео – «10 фактів із
життя  М. Грушевського».

Таїсія ПАВЛИК,
голова учнівського братства

“Лелека” Завадівського НВК.

кож у архіві Народного дому у
місті Лева, рівно ж, як і до 9-ої і
10-ої симфонії.

Видана книга високопрофес-
ійно ілюстрована. З 29-ої сто-
рінки на читача добродушно і
замріяно дивиться Михайло Ан-
дрійович, ніби запитуючи: що ти
зробив для рідного краю? Під
ним – дві світлини Гімну «Ще не
вмерла Україна», з заувагою, що
текст першого був опублікований
в альманасі «Українська муза»
в 1908 році; другий – у видав-
ництві АТ «Обереги» 1991 року.
На 30-ій сторінці – панорамна
світлина парафіяльної церкви
батька композитора – о. Андрія
– в Явірнику Руському, на нижній
– меморіальна дошка, встанов-
лена в с. Улючі, де народився
композитор…

Музичний редактор Йосип
Созанський і укладач Оксана
Івасюк висловили у книзі щиру
подяку за надання нотних руко-
писів та за сприяння в пошуковій
роботі вченим львівських музеїв
– всім, хто в тій чи іншій мірі при-
клався до благородної справи.

І насамкінець, турківчани ма-
ють пройнятися гордістю, що їх
земляк Йосип Созанський –
музичний редактор книги творів
прославленого композитора та
автора Державного гімну нашої
держави – Михайла Вербицько-
го.

Ю.КОРЧАК-КОРВІН,
публіцист.

М.Сенишин, Я.Кузьо, М.Павлик і,
звичайно, красуня Осінь (А.Чу-
дак) із своїми синами – Верес-

нем (В.Рехман), Жовтнем (Ю.Ан-
нич), Листопадом (Г.Тиндик).

Так починалося у Турківській
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 свято «Барви
осені», яке підготували учні 2
класу зі своїм учителем Ольгою
Богдан.

«… Довгими журавлиними
ключами відлетіло літо. І осінь
прийшла на нашу землю. Та й
взялася наводити лад. Кожного
року осінь дарує нам щедрі да-
рунки полів і садів, чарує своїм
осіннім золотом. Осінь хазяйнує

скрізь, куди не глянеш: у лісах,
садах, на полях. Осінь-чарівни-
ця: вона пригощає яблуками і
грушами, буряками і морквою. І
сьогодні ми хочемо запросити
всіх батьків учнів, вчителів і гос-
тей на наше осіннє свято «Бар-

«Áàðâè îñåí³» çà÷àðóâàëè ïðèñóòí³õ
Гарно прибрана актова зала. На столах – дари осені: овочі і

фрукти. Під мелодію пісні «Осінній бал» заходять учні 2
класу.

ви осені» – такими словами
звернулася до всіх присутніх в
залі Ольга Володимирівна.

Свято було емоційне, веселе,
дуже насичене різними номера-
ми. Учні гарно декламували
вірші. Багато було танців: танець
квіточок, танець з листочками,
танець «Білі гуси», танець з па-
расольками, танець овочів. Зву-
чали пісні: «Іде красуня осінь»,
«Вміє осінь малювати», «Осінь,
осінь по землі крокує», «Черво-
на калина», «Осінь наша щед-
ра», «Пшеничка». Цікаві були
сценки: «Зустріч Літа з Осінню»,
«Ходить Гарбуз по городу» (на
новий лад), сценка «Дощики з
Краплинками», «Зустріч Осені з
лісовими звірятами».

На прощання милі дівчатка-
україночки з короваєм побажа-
ли всім:

«Будьмо всі живі-здорові
Та шануймо рідний край.
На прощання, люди добрі,
Покуштуйте коровай!».
Прощаючись, Осінь сказала:
Не журіться за осінню, діти.
Все в природі – прийде і мине.
Днині кожній потрібно раді-

ти,
Отже, згадуйте, діти, мене.
І завершилось це цікаве свя-

то піснею «Час рікою пливе,
коли осінь прийде»…

Наш кор.
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На шпилі Острого Верха є пло-
щадка, розміром 2 на 2 метри.
Там стояв прикордонний стовп,
який я використав як основу для
встановлення хреста. Пізніше,
після війни, майже всі ці стовпи
були демонтовані й використані
моїми передбачливими одно-
сельчанами на надмогильні па-
м’ятники.

З приходом «визволителів» у
1939 році, кордон продовжував
діяти, в селі стояла прикордон-
на застава. В той час почався
масовий перехід бідних людей
із Закарпаття (Чехословаччини)
до нас в «радянський рай», роз-
рекламований в радянських га-
зетах та листівках, які скидали з
літаків по той бік «гранки». Лю-
дей, які повірили радянській
пропаганді, масово відловлюва-
ли прикордонники та НКВС і
пішки вели під дулами автоматів
в райцентр, с. Бориня, а далі ета-
пували в тюрми міст Стрий,
Самбір, Дрогобич. Подальша
їхня доля всім відома – звинува-
чення в шпіонажі, дезертирстві,
зраді, і кінцевий вирок –
розстріл. Дізнавшись про трагі-
чну долю своїх земляків із За-
карпаття, інші почали поверта-
тись тут же назад через полони-

ни. Прикордонники їх вистежу-
вали і там же, на місці, без суду і
слідства, розстрілювали.
Скільки таких біженців загинуло
в полонинах, невідомо, але ли-
бохірці кажуть – сотні.

З другим поверненням «виз-
волителів» ця жахлива історія
повторилась, але ще в жор-
стокішій формі. Жертв стало
значно більше. Німці та румуно-
мадярські фашисти гнали лю-
дей на ті ж полонини копати
окопи, а радянські літаки, на т.з.
«бреющім польоті», з повітря
розстрілювали їх. І тоді люди
звернулись до Зіновія Біласа
«Гонти», надрайонового про-
відника місцевої боївки УПА,
щоб захистив їх. Він чудово знав
німецьку та мадярську мови,
декілька разів виїжджав на коні
в німецьку комендатуру в с.
Верхнє Висоцьке, переконував і
домовлявся з комендантом про
розпуск цих колон, які супровод-
жували румуно-мадярські озб-
роєні вояки, а пізніше перего-
ворним процесом добився, щоб
зовсім німецька комендатура
скасувала копання цивільними
окопів.

З наближенням лінії фронту
до сіл Либохора, В. Гусне, Крив-

№ 
з/п Категорія пасажирів Вид пільги 

1 інваліди війни  
 

Безплатний проїзд  
п.7 ст.13   ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

2 учасники бойових дій Безплатний проїзд  
п.7 ст.12    ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

3 Діти з багатодітних сімей Безплатний проїзд  
ст.13   ЗУ «Про охорону дитинства» 

5 

Інваліди  загального 
захворювання 
Один супроводжуючий інваліда 
1 групи або дитини-інваліда 

50% знижка в період з 1 жовтня до 15 травня 
ст.38-1    ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

6 
Батьки військовослужбовця, 
який загинув під час 
проходження військової служби 

50% знижка 
Ст.14 п.4  ЗУ «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» 

 

№ 
з/п Категорія пасажирів Вид пільги 

1 інваліди війни  
 

п.7 ст.13   ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» 

2 учасники бойових дій п.7 ст.12    ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» 

3 Діти з багатодітних сімей ст.13   ЗУ «Про охорону дитинства» 

5 
Інваліди  загального захворювання, один 
супроводжуючий інваліда 1 групи або дитини-
інваліда 

50% знижка в період з 1 жовтня до 15 травня 
ст.38-1    ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» 

6 Ветерани військової служби, органів внутрішніх 
справ, державної пожежної охорони 

п.11ст.6   ЗУ «Про статус ветеранів  військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» 

7 Особи, звільнені з військової служби, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби 

Ст.14   ЗУ «Про соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» 

8 Батьки військовослужбовця, який загинув під час 
проходження військової служби 

Ст.14   ЗУ «Про соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» 

10 Пенсіонери за віком  ПКМУ від 17.05.1993 №354 

11 
Чорнобильці 1 та 2 категорії, та діти, яким 
встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською 
катастрофою 

ст. 20, ст.21, ст.30    ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 

Педагогічний колектив Крас-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. щиро
вітає вчителя – Ми-
хайла Йосипо-
вича Білинсь-
кого – з 25-
річчям від
дня народ-
ження та з
днем одружен-
ня.

Бажаємо Вам
щастя і достатку,

Ясного неба, сонця і тепла.
В житті щодень лиш злаго-

ди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою

була.
В роботі – успіхів й терпін-

ня.
У справах – вічного горіння.
В сім’ї – любові і добра,
На многії та благії літа.

Дзерин Галину Василівну, жи-
тельку с. В.Висоцьке, з днем на-
родження щиро
вітають свати
із Гусного і
бажають їй
міцного здо-
ров’я, родин-
ного тепла,
довголіття.

Дозвольте
Вас сердечно
привітати

І побажати від душі
Багато щастя і добра бага-

то,
Хай буде світлим кожен

день в житті.
Хай Мати Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та,
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.

Колектив Комарницького НВК
щиро вітає з ювілейним днем
народження вчителя інозем-
ної мови – Ми-
хайлину Васил-
івну Комар-
ницьку – і
бажає шановній
ювілярці неба
бе зхм ар но г о ,
настрою гарного,
здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасли-
вого віку.

Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі
бажань.

Щоб доля дарувала тільки
радість,

Ні грама бід, ні крапельки
страждань.

А в небеснім просторі, де
світяться зорі,

Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм

Синочком
Приносить Вам щастя зем-

не.

ка, по навколишніх селах райо-
ну мобілізували молодих хлопців
і після 2-3 місяців т.з. «учебки» в
селі Бітля, посилали їх на лінію
фронту в полонини штурмувати
ворожі окопи. Румуно-ма-
дярські вояки майже впритул
розстрілювали молодих ново-
бранців.

Відступу не було, адже позаду
йшли «заградітєльні отряди».

Я вже давно виношував ідею
поставити і освятити на цих ви-
сотах поминальний хрест, щоб
увіковічити пам’ять цих невинно
убієнних борців за волю Украї-
ни.

І лише цьогоріч, в рік 25-річчя
проголошення незалежності
України та 74-річчя створення
УПА, свій задум, свою місію ви-
конав.

На 1294-метровій висоті по-
став хрест з розп’яттям Ісуса
Христа та табличкою з вигравій-
ованим написом:

«Землякам та односельча-
нам. Борцям за волю України,
загинувшим в цих полонинах в
другій світовій війні 1939-1950
роках. Вічна їм пам’ять. Слава
Україні! Героям слава!».

Остання криївка впала на цих
теренах в 1956 році. Прикро про
це писати, але знайшлись кому-
но-московські вандали, які зби-
ли цю табличку з хреста, прийш-
лось поновляти її.

Невдовзі, до 25-річчя неза-
лежності України, я запланував
освятити цей хрест, запросив
вкотре товариство: членів ста-

ниці УПА, хор «Нескорені», «Ме-
моріал», голів РО НПГУ м. Чер-
воноград, молодь з «Пласту» та
«Сокола», але до цієї дати не
зібрав коштів. За словами  пе-
ревізників, потрібно 7-9 тис. гри-
вень за оренду автобуса і паль-
не. Довелося перекласти до 74-
ї річниці УПА, але так і до цієї
дати не назбирав достатньо гро-
шей, а тут ще завадила осінньо-
зимова погода: в Карпатах на
полонинах випав сніг, і довело-
ся  зовсім відкласти поїздку до
весни.

Я звертався за допомогою
письмово до керівників фракцій
ВР, депутатів Верховної Ради, до
Голови Верховної Ради, місце-
вої влади м. Червоноград, кері-
вників підприємств, і всюди от-
римував відписки. А усно говори-
ли, що на такі цілі у них грошей
немає.

І останнє:
Шановні друзі! Мені стидно за

Вас, за Ваше нерозуміння, а
може...

Невже Вам шкода декілька
сот гривень на вшанування па-
м’яті сотні загиблих у цих поло-
нинах простих горян та горянок,
військовополонених, борців за
волю України, щоб увіковічити
пам’ять про них цим єдиним
хрестом. Допоможіть, молю Вас,
благаю назбирати грошей на
поїздку.

Мої реквізити:  Р/р
26002500048739, З КПО
25264233, МФО 300614, ПАТ
«Креді Агріколь Банк», м. Чер-
воноград, моб. тел.:
0689998922.

Михайло КАЗИБРІД,
уродженець с. Либохора, жи-

тель м. Червоноград, голова
НПГУ ДП шахта «Візейська»,
член Всеукраїнського братства
УПА, ім. ген. Романа Шухевича
– «Тараса Чупринки».

ÕÐÅÑÒ ÍÀ ÏÎËÎÍÈÍ².
ÄÎ 74-¯ Ð²×ÍÈÖ² ÓÏÀ

Верховинський вододільний хребет, з найвищою вершиною
Львівщини г. Пікуй (1408м.), простягнувся вздовж сіл Либохо-
ра, Верхнє Гусне, Кривка, а поруч вершина – Острий Верх
(1294м). По самій вершині хребта, т.з. «гранці», проходив кор-
дон. Тут були встановлені пограничні стовпи. Контроль
здійснювали польські та чеські прикордонники. Перехід через
кордон багатьом моїм землякам коштував життя.

Право на пільговий проїзд на приміському маршруті мають:
Закон України «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких

законодавчих актів України»  від 28.12.2014 року № 76-VIII

Право на пільговий проїзд на міжміському маршруті мають:
Закон України «Про внесення змін та визначення такими,що втратили чинність, деяких

законодавчих актів України»  від 28.12.2014 року № 76-VIII

Робота та візи в Польщу
– Безкоштовні вакансії в

Польщі для жінок, чоловіків та
сімейних пар;

– допомога у відкритті робо-
чих та шенген віз.

Працюємо без передоплати.
Тел.: 0681374130,

0990007640.

Нещодавно під керівництвом
голови райдержадміністрації
Олександра Лабецького прове-
дено нараду з питань виконан-
ня законодавства щодо пільго-
вого перевезення пасажирів. У
нараді взяли участь: завідувач
сектору житлово-комунального
господарства, будівництва та
інфраструктури РДА Олег Спо-
дарик, начальник управління
соціального захисту населення
РДА Микола Гут, директор ПП
«Тур- Авто» Василь Кметик та
інженер з безпеки руху та охоро-
ни праці ПП «Тур-Авто» Василь
Пуршак.

У районі перевезенням пільгових
категорій громадян приміським авто-
мобільним транспортом загального
користування займається ПП «Тур-
Авто».  Відносини автоперевізника,
що здійснює перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загально-
го користування, із органами вико-
навчої влади та органами місцевого
самоврядування, згідно статті 31 За-
кону України «Про автомобільний
транспорт», визначаються догово-
ром про компенсацію витрат на пе-
ревезення окремих категорій грома-
дян у Турківському районі.

Особи, які мають право на пільги,
занесені до Єдиного державного ав-
томатизованого реєстру.

На нараді було узгоджено питан-
ня, щодо безоплатного проїзду дру-
жин, дітей та батьків загиблих учас-
ників АТО. Директор ПП «Тур-Авто»
Василь Кметик зобов’язався видати
їм посвідчення.

Звернуто увагу й на те, що учас-
ники АТО не завжди пред’являють
водієві посвідчення, внаслідок чого
виникають конфлікти. А тому вели-
ке прохання до атовців – належним
чином пред’являти посвідчення, ос-
кільки, як зауважили водії, є  багато
випадків недійсних.

ЩЕ РАЗ ПРО ПІЛЬГОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Пошук консенсусу та взаєморозуміння
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Воловецьке КП «Агрошлях-
буд» за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький р-н, За-
карпатська обл. реалізує щебінь
різних фракцій та надає транс-
портні послуги. Оплата
здійснюється готівковим та без-
готівковим розрахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996,
0970633997, (03136)25321,
(03136)25322.

Продається хата двоповерхо-
ва в с. Присліп, 2 га поля прива-
тизованого, стайня, 2 шопи.

Тел.:0991232430.

Пропонуються газоблоки
AEROC D300, стінові та перего-
родочні будівельні блоки, а та-
кож цемент, пісок та щебінь.
Тел.096-8305989.

Випускники Карпатського НВК глибоко сумують з приводу тяжкої
втрати – смерті своєї першої вчительки, наставника і чудової людини
– Ганни Степанівни Фечко – і присвячують Їх світлій пам’яті такі сло-
ва:

Спіткало нас усіх велике горе,
Закінчилась Ваша стежка у житті,
Заспокоїлось життєве море,
І стало так самотньо у душі.
До Вас звертались ми не раз,
З проблемами, невдачами й бідою,
А Ви, як наш дороговказ,
Вели в життя нестримною ходою.
Спасибі Вам, що маму заміняли,
Коли малі у школу ми прийшли.
Пробачте, що так часто хвилювали,
Та в Вас ми ідеал собі знайшли.
Ми вдячні за оту шкільну науку,
Яка у світ усіх нас повела.
Низький уклін, що, взявши нас за руку,
Ви вчили людяності, щирості й добра.
Ми Вас повік у серці залишили
І пронесемо далі крізь роки.
Дякуєм, що жити нас навчили,
Світла пам’ять, рідна, Вам на всі віки!

Мар’ян Пасічник.

Продається трикімнатна квар-
тира в м. Турка, загальною пло-
щею 70 м2.

Є гараж, невелика літня кухня,
невелика присадибна ділянка.

Ціна – договірна.
Тел.: 0971627500;

0975684430.

Загублене пенсійне по-
свідчення (п/с 121088), видане
УПФ у Турківському районі на
ім’я Івана Пилиповича Пшенець-
кого, вважати недійсним.

Продається приватизована
земельна ділянка в смт.
Стрілки, площею 0,08 га, із при-
ватизованим дерев’яним будин-
ком, до якого підведено усі ко-
мунікації (газ, вода, світло). Є
літня кухня і криниця.

Звертатися за тел.:
0974776494; 0957522281.

Громадська організація
«Бізнес-ліга» запрошує членів
організації на збори, які відбу-
дуться у приміщенні сесійного
залу міської ради 15 листопа-
да, о 14.00 год.

Турківське міжгосподарське спеціалізоване лісове підприємство просить усіх пайовиків прибути
на збори, які відбудуться у приміщенні автошколи 17 листопада 2016 р., о 10.00 год.

Буде розглядатися питання про розподіл коштів пайовикам.

ВИЯВЛЕНО КРИМІНАЛЬНІ
КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Львівській області інформує,
що впродовж поточного року, в ході проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції,
в тому числі в рамках співпраці з іншими правоохоронними органами, виявлено 15 фактів кри-
мінальних корупційних правопорушень. За всіма виявленими фактами слідчими органами про-
водиться досудове розслідування, зокрема:

- за статтею 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди) – 9 проваджень, з яких 5 особам оголошено підозру та матеріали направлено
до суду;

- за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) – 4 провад-
ження, з яких 1 особі оголошено підозру та матеріали направлено до суду;

- за статтею 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) – 1 провадження, особі
оголошено підозру та матеріали направлено до суду.

Також працівниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області впродовж 2016
року проведено 175 службових перевірок і розслідувань, за результатами яких керівникам територі-
альних підрозділів ДФС області та митниці винесено 75 подань про усунення причин та умов, що
призвели до виявлених порушень. За результатами проведених перевірок  з органів ДФС звільнено 11
осіб, 21-й особі оголошено догану, 30 осіб депремійовано, 1-й особі відмовлено у призначенні на
посаду.

Про всі відомі факти корупції та зловживання службовим становищем можете, назвавши себе, або
анонімно, повідомити співробітників управління внутрішньої безпеки, які вислухають та перевірять
надану Вами інформацію щодо протиправних дій працівників податкової та митної сфери, в тому числі
податкової міліції. Конфіденційність звернень гарантуємо.

Наявну інформацію просимо Вас повідомляти на цілодобову телефонну лінію сервісу «Пульс»
(044) 284-00-07, або на телефон чергового УВБ ГУ ДФС у Львівській області (032) 297-36-09.

Також у письмовому вигляді Ваші звернення приймаються за адресою: 79003, м.Львів, вул. Стрийсь-
ка, 35, УВБ ГУ ДФС у Львівській області.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
головний державний інспектор Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

ÂÎÃÎÍÜ ÇÍÈÙÈÂ
ÁÓÄÈÍÎÊ Â
²ËÜÍÈÊÓ

Минулої п’ятниці в с. Ільник
виникла пожежа у дерев’яному
житловому будинку. За викли-
ком сюди швидко прибули по-
жежники ДПРЧ-28 м.Турка. На
момент прибуття рятуваль-
ників вогонь повністю охопив
будівлю.

Внаслідок пожежі знищено
повністю дах та перекриття бу-
динку, сильно пошкоджено стіни
та підлогу. Знищено й речі домаш-
нього вжитку.

На щастя, у пожежі ніхто з лю-
дей не постраждав. Причини
займання встановлюють фахівці.

Наш кор.

Втрачене посвідчення батьків
багатодітної сім’ї, ВС 020267 від
24.01.2011р., видане відділом у
справах сім’ї, молоді та спорту Тур-
ківської РДА на ім’я Шумлянської
Олександри Федорівни, 1977р.н.,
вважати недійсним.

Наша адреса: м. Турка, вул. І.Франка, 33 (територія колишнього
світлотехнічного заводу).

ÊÎÆÍÎÌÓ ÏÎÊÓÏÖÅÂ² ÁÅÍÇÎÏÈËÈ STIHL
1 Ë²ÒÐ ÌÀÑÒÈËÀ Â ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ

Вчителі, учні та працівники Карпатського НВК глибоко сумують з
приводу передчасної смерті вчителя початкових класів, з педагогіч-
ним званням «Старший вчитель», відмінника освіти України Ганни
Степанівни Фечко і висловлюють щире співчуття рідним і близьким
покійної.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття бібліотекарю Марії Данилівні Комарницькій і вчителю тру-
дового навчання Степану Васильовичу Комарницькому з приводу
тяжкої втрати – смерті  матері та тещі.

Колектив працівників дошкільного навчального закладу №2 вис-
ловлює щире співчуття вихователю Ользі Володимирівні Кропив-
ницькій з приводу великого горя – смерті матері.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ гли-
боко сумують з приводу тяжкої втрати – смерті колишньої медсест-
ри пункту переливання крові – Михайлини Василівни Комарницької
і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив працівників Турківської районної поліклініки висловлює
щире співчуття акушерці Тетяні Тарасівні Будковській з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька – Тараса Антоновича Цап’яка.

Колектив працівників фінансового управління Турківської райдер-
жадміністрації висловлює щире співчуття головному спеціалісту
бюджетного відділу фінансового управління Турківської РДА Іванні
Тарасівні Кішкіній з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Тараса
Антоновича Цап’яка.

Колектив Верхньояблунського НВК висловлює щире співчуття пе-
дагогу-організатору Валентині Йосипівні Ковбі та учневі 9 класу Івану
Ковбі з приводу тяжкої втрати – смерті матері і бабусі.

Друзі по роботі Верхньояблунського НВК висловлюють щире
співчуття колезі Валентині Йосипівні Ковбі та її сину – Івану Ковбі з
приводу великого горя – смерті матері і бабусі.

Колектив Турківської дитячої музичної школи висловлює щире
співчуття колезі по роботі, викладачу Любі Федорівні Гошовській з
приводу великого горя – передчасної смерті чоловіка – Володими-
ра.

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. Апостолів Петра і Павла м. Турка
висловлює глибоке співчуття хористці Любі Федорівні Гошовській та
її сім’ї з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка –
Володимира.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття колишній медсестрі Турківської ЦРЛ Марії
Степанівні Гошовській з приводу великого горя – передчасної смерті
сина – Володимира.

Педагогічний колектив Турківської школи-інтернату висловлює
щире співчуття вихователю Оксані Володимирівні Мельник з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері – Ольги Петрівни.


