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Парафіяни і церковний комітет церкви Святої Трійці с. Н. Гус-
не щиросердечно вітають з днем народження настоятеля о.
Івана.

Всечесний о. Іване, нехай Вас постійно
зігріває тепло людської вдячності, а будні на-
повнюються радістю, світлом та любов’ю
рідних і близьких. Ангел Божий хай оберігає
Вас і Вашу родину вдень і вночі, кожну хвили-
ну. Многая і благая Вам літ!

Бажаєм здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб завжди любили і йшли до Вас люди.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам і сили, і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

Педагогічний колектив і технічний персонал Жукотинської
ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з 60-річчям від дня народжен-
ня директора школи Івана Омеляновича Будза.

Шановний Іване Омеляновичу! Вам доля подарувала актив-
не, багате і цікаве життя. Притаманний Вам талант організато-

ра, помножений на велике бажання робити лю-
дям добро, став запорукою Вашої успішної

праці на ниві освіти. Бажаємо Вам щастя і
здоров’я, сімейної злагоди і достатку, родин-
ного затишку і любові Ваших рідних, близь-
ких та друзів! Нехай завжди на Вашому не-

босхилі сяє сонечко і буде тепло від усмішок
та щирої шани!
Постукала до Вас така знаменна дата,

З’явилась у калиновім намисті літ.
Для нас – нагода вдячність передати,
Для Вас – почути щирий наш привіт.
Хай обминають Вас печалі,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Привітно стелиться в житті!

Дорогу матусю, любиму бабусю і прабабусю, жительку с. Ко-
марники – Романію Федорівну Комарницьку – зі славним юві-
леєм – 70-річчям від дня народження, яке відзначає сьогодні,
22 березня, щиро вітають дочки Марія, Галина, Оксана; сини
Володимир і Нестор, зяті Петро, Михайло, Юрій, невістка Окса-
на, внуки і правнуки. Дорога наша мамо, бабусю, прабабусю, у
цей святковий світлий день, коли настав
Ваш ювілей, ми щиро Вас усі вітаєм, доб-
ра і радості бажаєм.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!
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Минулої неділі делегація Турківщини, у складі заступника голови райдержадміністрації Юрія
Лила,  виконувача обов’язків начальника відділу культури Олега Вільчинського,  спеціаліста
Турківської районної ради, депутата районної ради Миколи Лила, сільських голів Либохори,
Гусного та Мохнатого – Василя Комарницького, Івана Ільницького та Олега Павка, учнів Либо-
хірської ЗОШ , під керівництвом педагога Марії Ковташ, та культпрацівників с. Комарники,
взяла участь у вшануванні пам’яті розстріляних польськими та угорськими вояками  у бе-
резні  1939 року січовиків Карпатської України. Важливо, що в цей день до скорботного місця
прибули також делегації зі всіх районів області, та й навіть з-за меж Львівщини.

Участь у заході взяли і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник
голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський  та відповідальний секретар державної міжвідомчої
комісії у справах увічнення пам’яті учас-
ників АТО, жертв війни та політичних реп-
ресій Святослав Шеремета. Всі  вони ви-
ступили перед присутніми, звернувши
увагу на патріотизм розстріляних героїв
та жорстокість і ненависть польських і
угорських окупантів, які, власне, й вилов-
лювали в карпатських лісах січовиків і
безжально розстрілювали. Загальна
кількість січовиків, розстріляних на Ве-
рецькому перевалі, могла становити від
500 до 600 осіб.

Як свідчать дослідження, частину за-
хоплених в полон січовиків, вихідців з
Галичини, угорці передали полякам. 17
березня 1939 року полонених колона-
ми, по 70-80 осіб, привели на Верець-
кий перевал, а наступного ранку група-
ми, по 10-20 осіб, їх вели вздовж лінії кор-
дону ліворуч і праворуч, на півтора-два
кілометри, та розстрілювали в різних місцях. Такі
дії поляки пояснювали тим, що більшість розстрі-
ляних були членами і симпатиками ОУН, а, отже,
потенційними противниками польської окупацій-
ної влади. Насправді ж, вони були великими патр-
іотами, які безмежно любили свою батьківщину.

А два роки тому, 15 жовтня, на місці перезахо-
ронення 22 Героїв, було споруджено  меморіаль-
ний комплекс, який став місцем  патріотичного
виховання молоді та таким, що нагадує всім украї-
нцям, що жоден окупант – чи зі Сходу, чи  із Заходу
– ніколи не принесе нам спокою та добробуту, а
лише біди та страждання. Власне, про це ми має-
мо пам’ятати й сьогодні, адже після 80 років з дня
загибелі карпатських січовиків, гинуть наші Герої,
захищаючи українську землю від російського оку-
панта на Сході України.

За словами  Святослава  Шеремети, пошуковці
мають інформацію ще про деякі місця розстрілу
українських Героїв на Верецькому перевалі, і якщо вона підтвердиться, уже   з настанням погожих днів
буде проведено експедицію. Якщо вона виявить останки загиблих, відбудеться перезахоронення.

Зрозуміло, що виступаючі не оминули й тему виборів.  Вони закликали присутніх, а відтак їхніх рідних,
знайомих та близьких, зробити правильний вибір 31 березня з користю для України, щоб, не дай Боже,
не обрати лжепатріотів та не опинитися черговий раз у московській кабалі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
26.03.2019 року в приміщенні Турківського рай-

онного відділу ДВС за адресою: м.Турка, майдан
Шевченка,26,б,   буде проводитись прийом грома-
дян  заступником начальника Головного територі-
ального управління юстиції  з питань державної ви-
конавчої служби – начальником Управління ДВС
ГТУЮ у Львівській області – Сало Юрієм Андрійо-
вичем.

Попередній запис на прийом проводиться за
тел.: 3-22-32,або в приміщенні Турківського рай-
онного відділу ДВС, за адресою: м.Турка, майдан
Шевченка, 26б.

ГОДИНА ЗЕМЛІ - 2019
Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-

ністрації повідомляє, що 30 березня 2019 року проводиться
всесвітня кампанія Година Землі - 2019, яка організовується
Всесвітнім фондом природи.

Вимкнувши світло 30 березня 2019 року о 20:30 на 1 годину, ми
покажемо необхідність об’єднаних дій для збереження природи
нашої планети.

Такий захід ставить наголос на необхідності щоденних дій кожно-
го громадянина, спрямованих на збереження навколишнього се-
редовища, раціонального використання природних ресурсів для по-
долання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з приро-
дою. Це дасть можливість кожному громадянину України зробити
свій внесок у поліпшення загальної екологічної ситуації.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з

громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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Починаючи з березня 2016 року в Турці  розпочала свою робо-
ту Благодійна організація  «Фонд допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО», заснована Володимиром  Сав-
руком.

Протягом усього пе-
ріоду роботи відділен-
ня, Володимиром  Сав-
руком  надавалась до-
помога людям з особ-
ливими потребами та
обмеженими можли-
востями у вигляді різно-
типних інвалідних візків
та велотренажерів для
покращення роботи
м’язів, також  одному з
мешканців було нада-
но електричний інвалі-
дний візок.

Так загалом  Туркі-
вському району  було
надано 15 інвалідних візків німецького виробництва, з яких 7 візка-
ми  забезпечено 7 відділень Турківської  комунальної центральної
районної  лікарні, а решта  візків було надано  мешканцям  Турків-
щини з  обмеженими можливостями, які зголошувались, маючи
таку необхідність.

Олена КЛЮС.

Правління та колектив Верхньовисоцького споживчого то-
вариства щиро вітає із ювілеєм – 70-річчям від дня народ-
ження – колишнього бухгалтера Верхньовисоцького СТ Ро-
манію Федорівну Комарницьку  і бажають ювілярці міцного

здоров’я, світлої радості в житті та Божого благо-
словення.

Всім колективом ми Вас вітаємо,
Безмежного щастя бажаємо,

Хай Бог здоров’я Вам дає,
А зозуля сотню літ накує.
Хай квітнуть для Вас кучеряві сади,

На травах бринять чисті роси,
Не знайте ні смутку, ні горя – біди,

Хай день лиш добром плодоносить.

Сердечно вітаєм із ювілейним днем народження добру,
люблячу, добропорядну, чуйну подругу і куму, гарну душею
людину – Романію Федорівну Комарницьку. Бажаємо Вам,
шановна, міцного-міцного здоров’я, миру, достатку, сімей-
ного затишку, родинного тепла. Нехай
Боже благословення і Покров Пресвя-
тої Богородиці бережуть Вас на довгій
життєвій дорозі.

Хай доля дарує Вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного, доб-

ра.
Хай повниться ласкою рідная

хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить Вам кожна го-

дина,
Від горя рятує молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина –
На многії й благії майбутні літа!

З повагою – подруги, куми Дарія, Вікторія і Євгенія.

ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É ÄÅÍÜ
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Традиційно щороку, 25 березня, у світі відзначають Міжнародний день лісу, або Всесвітній
день захисту лісів. Відзначення цієї дати  було розпочато в 1971 році, а основним завданням цієї
міжнародної акції є привернення уваги жителів планети до проблеми збереження лісів, інфор-
мування широких верств населення про значимість лісових екосистем та вироблення в лю-
дей бережливого ставлення до довкілля.

Уже не вперше в цей день Дер-
жавне агентство  лісових ресурсів
України розпочинає акцію «Май-
бутнє лісу  –  в твоїх руках». Основ-
не її завдання – виховання   в підро-
стаючого покоління шанобливого
ставлення до природи, забезпе-
чення зацікавленості у збереженні
лісових насаджень, дотримання
правил поведінки у лісі, роз’яснен-
ня широким колам громадськості
важливості створення лісових на-
саджень, ознайомлення та надан-
ня можливості учнівській молоді,
представникам громадськості взя-
ти участь у створенні лісів. А зага-
лом акція триває до Дня довкілля,
який в Україні проводиться у третю
суботу квітня.

Приємно, що не залишаються
осторонь відзначення
Міжнародного дня лісів і
лісівники Турківщини. Так
в цей день силами лісо-
вої охорони ДП «Турківсь-
ке лісове господарство»,
із залученням учнів 10
класу Турківської ЗОШ І-ІІІ
ст. №1, було проведено
посадку смереки та ялиці
білої вздовж траси Турка-
Львів, а також доповнено
лісові культури в парку
«Тризуб»,  в урочищі Ши-
роке, який лісівники запо-
чаткували майже 10 років
тому. Як розповів дирек-
тор лісогосподарського
підприємства Василь Ба-
рабаш, у цей день було ви-
саджено більше ста високорослих хвойних насаджень,  заготовлених лісівниками всіх без винятку
лісництв. І це лише початок. Упродовж місяця лісівники засадять значні площі лісових культур, прове-
дуть догляд за тими, що були заліснені в попередні роки, в такий спосіб показуючи людям, що в Карпа-
тах не лише рубають ліс, а й активно займаються лісовідновленням.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

СЕРЕД КРАЩИХ ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ
Минулого тижня, 13-14 березня,  в науково-практичному центрі Міжрегіонального вищого

професійного училища автомобільного транспорту та будівництва м. Львів, у рамках міжна-
родного проекту «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти»,  який  проходить під
патронатом  австрійської фірми «Fronius», пройшов науково-практичний тренінг зі зварюван-
ня. Метою заходу  було залучення   молодих обдарованих майстрів виробничого навчання, які
працюють у ліцеях Львівщини, до процесу  підготовки учнів, які набувають професію зварника.
Заодно в ході  тренінгу перевірено рівень підготовки майстрів-зварників. У заході  взяли участь
27 майстрів з різних професійно-технічних закладів області. Приємно, що майстер виробничо-
го навчання Турківського професійного ліцею Віталій Кропивницький зайняв  на цих навчаннях
друге місце, поступившись  лише представнику з Нового Роздолу,  й привіз  додому сертифі-
кат переможця.   Його завданням було: на  сучасному апараті  Транс Стілл-2200, який  має  три
функції  зварювання  –  аргонне, напівавтоматичне та  ручне дугове – якісно і швидко  викона-
ти  поставлену роботу.

  – Я  зварку дуже люблю віддавна, виконую різного роду
зварювальні роботи, але  на апараті високотехнологічної звар-
ки  взагалі ніколи не зварював.  З 2004 року, відколи закінчив
навчальний заклад у Львові по зварюванню, лише раз бачив
цей апарат. А тут, на тренінгу, мені випало  практикувати його
на ділі, –  розповідає Віталій Кропивницький. – Перед здаван-
ням  практичного іспиту я  десь годину-півтори працював з
ним  – зварював, але  й гадки не мав,  що займу якесь місце,
тим більше – призове.  Завдання стояло  заварити  спеціальні
«штани»  зверху вниз, з обох сторін,   відповідним швом.  Пере-
живав, аби при зварюванні  рука не зіскочила, щоб все  вийш-
ло  дуже точно.  Й справді,  так і сталося. Я сам вражений був
своєю роботою.  Вважаю,  що  подібні тренінги дуже потрібні
не тільки для  майстрів,  а й для учнів ліцеїв, щоб прищепити їм
любов до обраної професії.  І я в цьому пересвідчився сам. Бо
навіть не головне мати  у користуванні такий  високотехнолог-
ічний  апарат, а любити зварювати. І все тоді вийде, і успіх
прийде, і визнання. До речі,  зараз  діє державна програма
фінансування  з метою підтримки  тих ліцеїв, які  планують
розвиватися, йти вперед,  прагнуть чогось більшого у своїй
роботі. Тому хочеться, аби й наш ліцей був задіяний у цій  про-
грамі й мав таку сучасну апаратуру для виконання зварюваль-
них робіт.

– Ми задоволені, що в нас є такий майстер виробничого навчання як Віталій Іванович, який  прагне
запровадження в життя нових технологій,  хоче прищепити своїм підопічним  любов до обраної про-
фесії, підносить престиж  Турківського професійного ліцею на обласному рівні,  – наголошує  заступник
директора з навчально-виробничої роботи Турківського ПЛ Микола Середич.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÎÁËÀÑÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÁÀÍÄÓÐÈÑÒ²Â

Варто порадіти. Адже вихо-
ванці Турківської дитячої му-
зичної школи знову серед кра-
щих в області. Наталії Шепіді
та Роксолані Капустинській
вдалося вибороти, відповідно,
перше та  друге призові місця
на престижному обласному
конкурсі виконавців на бандурі
серед учнів старших класів ми-
стецьких шкіл Львівщини.

Варто наголосити, що це вже не
перша перемога цих талановитих
дівчат. Свою майстерність вони
демонстрували й перемагали як
на всеукраїнських, так і міжнарод-
них конкурсах.

Любов до  музики та велике ба-
жання щораз вдосконалюватися
в ній вміло прививає їм досвідче-
ний наставник, викладач музичної
школи Оксана Мельник, яка на-
правду вміє навчити та привити любов до цього величного мистецт-
ва.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сердечно вітаємо з ювілеєм дорогу, добру, мудру, чуйну
подругу, щиру порадницю – Марію Василівну Гребенюк.

Від усієї душі бажаємо Тобі, шановна ювілярко, міцного
здоров’я – на багато років життя, родинного щастя та доб-
робуту, прихильності долі, Господньої
ласки і благословення.

Хай буде з Тобою здоров’я та
сила,

Хай доля буде ласкава і
щира!

Щоб ніколи не знала Ти
втоми!

Хай мир і злагода будуть у ро-
дині,

Хай Господь дарує надію й тепло
На довгії літа, на щастя й добро!

З повагою і любов’ю – подруги.

Ми маємо чесно самі для себе
дати відповідь на питання:

Чи віримо ми Зеленському?
Який за кордоном на своїх вис-
тупах насміхався над Україною,
зображуючи її в ролі проститут-
ки. Чи зможе він, ставши прези-
дентом, зробити з України кра-
суню.

Чи віримо ми Тимошенко?
Яка задля досягнення своєї
особистої мети, піде на будь-які
компроміси, поступиться будь-
якими принципами і перетне не
одну червону лінію.

Пам’ятаймо про насмішки з
Путіним над Президентом своєї
країни, прем’єром якої Вона
була.

Пам’ятаймо про відмову, буду-
чи Прем’єр-міністром України в
2008-2009рр., від курсу України
в НАТО. В січні 2008 р. Тимошен-
ко відмовилась брати участь в
засіданні комісії Україна-НАТО в
Брюсселі, де мали обговорити
план асоційованого членства
для України. На Мюнхенській
безпековій конференції
7.02.2009р. Тимошенко прямо
заявила, що не бачить Україну в
НАТО, бо це буде дратувати Мос-
кву.

Пам’ятаймо про домовленості
з Януковичем перед президен-
тськими виборами 2010р.. Коли
Тимошенко підготувала угоду
про те, що Вона буде мінятись з
Януковичем посадами: спочат-
ку Вона - президент, він прем’єр,
а потім навпаки, і так до 2030р.
Ці плани не були реалізовані
тільки тому, що Янукович пере-
думав ділитись владою. Пам’я-

ÃÐÎØ² ÏÓÒ²ÍÀ ÄËß ÃÎÐßÍ
Окружна виборча комісія округу № 125 з виборів Президента

України затвердила склади дільничних виборчих комісій. Попе-
редній аналіз показує, що у керівному складі комісій Турківсь-
кого району більшість мають представники кандидата на
пост Президента України Юлії Тимошенко. Так із 67 дільнич-
них виборчих комісій району головами комісій від Юлії Тимо-
шенко стали 9 осіб, заступниками – 8, секретарями – 6. На-
томість від Руслана Кошулинського, відповідно – 3, 3 і 8, від
Петра Порошенка – 0, 3, 1. Діючий Президент Порошенко дот-
римується виборчого законодавства, на відміну від політич-
них конкурентів.

таєте знамените «Всьо пропа-
ло»!

Пам’ятаймо, що Тимошенко в
2008 р. звинувачувала Грузію в
провокаціях Росії до війни і чи-
нила перешкоди для постачан-
ня української зброї Грузії. Па-
м’ятаймо, що влітку 2018р.Тимо-
шенко зустрічалась зі  Все-
ленським патріархом і вмовля-
ла його відтермінувати надання
Українській церкві Томосу в
зв’язку з нестабільною ситуа-
цією в Україні.

Тимошенко та Зеленський
пробують нав’язати мир за любу
ціну, дехто хоче впасти на коліна
перед Путіним.

Так званий «Мирний план»
передбачає:

- визнання Криму російським,
а зруйнований та пограбований
Донбас віддати назад у склад Ук-
раїни.

Мир настав! Всі задоволені:
Путін отримав Крим, Європа
заспокоїлась.

А Донбас відбудовувати буде-
мо за кошти всієї України. І на-
ступні 10 років про будівництво
доріг, шкіл, народних домів у нас
ми можемо забути, бо треба
наших «братів і сестер» спаса-
ти. Все населення на окупованій
території захоче визнати себе
постраждалими і відповідно от-
римати компенсаційні виплати
та допомоги. Сепаратистам та-
кож нададуть амністію й при-
рівняють до учасників бойових
дій – вони ж теж воювали???

Чи потрібен нам такий мир?
Ні!
Чи віримо ми, що Гриценко чи

Кошулинський мають реальні
шанси на цих виборах перемог-
ти і стати Президентом України?

Гриценко, Кошулинський - не-
погані кандидати, але кожен го-
лос за них в першому турі  - це
вихід двох фаворитів Кремля в
другий тур. На чий інтерес зігра-
ють віддані їм голоси?

Чи віримо ми теперішньому
Президенту? Ми бачили п’ять
років його керівництва. Бачили
його недоліки, вади і досягнен-
ня. Поряд з тим ми маємо бага-
то запитань до влади і до Пре-
зидента.

Ми, український народ,
спільно з ним, врятували країну
від знищення, зміцнили украї-
нську армію. Створили міжна-
родну коаліцію спротиву Росії,
домоглися введення проти неї
санкцій, отримали безвіз, Томос,
розпочали ряд реформ.

Ми воювали для того, щоб на
Львівщині було мирне небо й
дитячі посмішки.

Ми побачили, що Україна і Тур-
ківщина змінюється.

Нам потрібен президент,
який зробить висновки з допу-
щених помилок, продовжить
обраний курс на НАТО і ЄС, а
головне, буде дбати про безпе-
ку і розвиток держави.

Якщо так, то прийди і прого-
лосуй за Петра Порошенка.

Іван КРУЦ,
сотник 29 Бойківської сотні,

учасник АТО;
Олег КУЛАЄВ,

учасник АТО, голова гро-
мадської організації «Самообо-
рона м.Турка» ;

Юрій БРЯНЧИК,
учасник АТО, нагороджений

орденом «За мужність» ІІІ сту-
пеня;

Олександр ГАВ’ЯК,
поранений учасник Рево-

люції Гідності.

Шановні жителі району!
Ми всі разом 31 березня 2019 року маємо прийти на дільниці і

активно взяти участь у виборах Президента України. Маємо зро-
бити свідомий і відповідальний крок. Від нашого вибору зале-
жить майбутнє нашої держави, наш завтрашній день та перспек-
тива для наших дітей.

Політична реклама

Політична реклама

Дивує те, що представники Ти-
мошенко, які виступають за
чесність і непідкупність у вибор-
чому процесі, фактично напра-
вили своїх прихильників у керів-
ний склад виборчих комісій від
кандидатів Габера, Новака, Ри-
гованова, Носенка, Кармазіна,
Соловйова, а також від Тарути,
який напряму заявив, що підтри-
мує Юлію Тимошенко.

Тож давайте подумаймо, чи є
такі чесні й непідкупні біло-сер-
дечні?!

Зокрема в м. Турка, за подан-
ням від кандидата Габера, чле-
ном комісії є депутат міської
ради від фракції «Батьківщина»
Лілія Писанчин, а за поданням
від кандидата Кармазіна, чле-
ном комісії є Анна Миклюсевич,
яка представляла Турківську
«Батьківщину» на з’їзді в Києві
під час висування кандидата у
президенти Тимошенко. В с.
Бітля, за поданням від кандида-
та Носенка, членом комісії є
лісник Іван Ворон, підлеглий
депутата районної ради від
фракції «Батьківщина» Романа
Богайчика, який також пред-
ставляв Турківську «Батьківщи-
ну» на з’їзді в Києві, а в с. Шанд-
ровець, за поданням від канди-
дата Ригованова, членом комісії
стала Марія Славич, активістка
місцевого осередку БЮТ, палка
прихильниця Московського пат-
ріархату…

Тимошенко, згідно поданої
декларації, навіть не має свого
будинку, бідніша за жителя села,
а тут виставила 8 технічних кан-
дидатів у Президенти. Звідки
такі гроші в «біднячки» Тимошен-
ко, щоб проплатити 8-10 техніч-
них кандидатів? На це потрібно
орієнтовно 1 млрд. грн. на одно-
го технічного кандидата, щоб
проплатити роботу членів ДВК!

Ніяких українських бюджетів
не вистачить у масштабах дер-
жави.

Якщо в дільничній комісії в
середньому по 16-20 осіб, то
більша половина з них від Тимо-
шенко та її технічних кандидатів.
Є ще члени дільничних комісій
від опозиційних до влади канди-
датів – Кошулинського, Ляшка,
Шевченка, Гриценка, Зеленсь-
кого, Смешка та інших.

Голови, заступники та секре-
тарі комісій від Тимошенко та її

технічних кандидатів є в 54-х ко-
місіях із 67-и в районі.

Для чого Тимошенко потрібна
більшість в керівному складі
ДВК? Відповідь очевидна:
здійснити масові фальсифікації
в день голосування та підкуп ви-
борців. Адже за інформацією
СБУ, на підкуп виборців на кож-
ну область виділено 1 млрд. грн..
Про це свідчать відкриті кримі-
нальні справи у Вінницькій,
Дніпропетровській, Запорізькій
областях.

У недавньому звіті розвідки
США йдеться, що Кремль праг-
не застосувати низку інстру-
ментів, щоб «скористатися крих-
кою економікою Києва, коруп-
цією, кібер-вразливістю і сусп-
ільним невдоволенням». Яка ж
їхня мета?

Відповідь проста – Путін вли-
ває свої гроші в Тимошенко та її
технічних кандидатів, щоб впли-
нути на результат виборів. Росія
фінансує мільярди рублів, щоб
змістити нинішнього Президен-
та України та мати нового лояль-
ного до Росії керівника держа-
ви. А наші люди продаються за
російські гроші.

Це яскраво видно, як прихиль-
ники Московського патріархату
в ряді сіл району працюють про-
ти Президента Порошенка. Зок-
рема в селах Шандровець, Ло-
синець, Мельничне, Радич, в
яких прихильники Кіріла працю-
ють в дільничних комісіях від
Тимошенко та її технічних канди-
датів. А в таких селах як Либохо-
ра, Карпатське, Бітля, Сиглова-
те, та деяких інших, багато членів
дільничних комісій є родичами
московських попів у Східній Ук-
раїні та Росії.

Ось така справа, шановні бой-
ківчани!

Російські гроші для леді-Ю та
її технічних кандидатів (по 500
доларів на одного члена комісії),
а також вплив вихідців з району,
які стали священиками МП (за
деякими даними, це близько 2,5
тис. чоловік) на своїх батьків,
родичів у турківських селах роб-
лять свою чорну справу – РУХАЄ-
МОСЯ ПО НОВОМУ КУРСУ ДО
СИБІРУ, ДЕ НАШИХ ДІДІВ-
ПРАДІДІВ ЗГНОЇЛИ В СИБІРСЬ-
КИХ ЛІСАХ.

Василь МУЗИКА.

ЩИРА ПОДЯКА ЗА МАГАЗИН
На території Нижньовисоцької сільської ради є віддалене село Заріччя, в якому проживає

багато людей старшого і похилого віку. Проблемою для селян було те, що в Заріччі довгий час
не було магазину, тож за продуктами доводилось ходити до Нижнього Висоцького. Але дякую-
чи добрим людям – сім’ї Бовдрич, які знайшли в селі приміщення, викупили його, зробили там
капітальний ремонт, ми тепер маємо магазин. На його полицях – різні види товарів, крамниця
постійно відчинена, тут чисто і охайно, продавець п. Наталія – ввічлива, приємна людина, яка
порадить, допоможе, вислухає.

Жителі с. Заріччя безмежно вдячні батькам –  Василю і Марії Бовдричам, що виховали таких хороших,
вмілих, працьовитих синів, які відремонтували приміщення і зробили в ньому чудовий магазин. Це
Миколі, Михайлу і Роману Бовдричам – нашим сусідам-умільцям.

Усім Вам бажаємо доброго здоров’я, щастя і радості. Ви, наші дорогі сусіди, заслуговуєте особливої
поваги. Бабусі Олі також зичимо міцного здоров’я, життєвих сил і енергії, щоб ростила ще внуків, прав-
нуків. Довгих і щасливих Вам літ – у Божій опіці.

З повагою – жителі с. Заріччя.

ГАРНО ВІДПОЧИЛИ ТА НАБРАЛИСЯ СИЛ
Андрій Ярославович Лопушанський, депутат Верховної Ради України, заслуговує високих

слів похвали, адже піклується про своїх виборців, допомагає їм, дає можливість організувати
людям, особливо дітям, багатодітним сім’ям, хворим, учасникам бойових дій, вчителям, меди-
кам відпочинок.

Так за сприяння народного обранця, нещодавно було організовано одноденний відпочинок у Трус-
кавці для педагогів і вихованців Головської ЗОШ І-ІІ ст., а директор школи Л.В. Костик і вчитель
С.І. Костик зі своїми сім’ями відпочивали у санаторії «Женева» м. Трускавець 3 дні.

Користуючись нагодою, на сторінках «Бойківщини» висловлюємо слова щирої подяки цій хорошій
людині, а також помічнику народного депутата Ірині Кірі. Бажаємо Андрію Ярославовичу та п. Ірині
безмежного людського добра, міцного здоров’я і повсякденних успіхів у житті.

За дорученням педагогічного і батьківського колективу
Головської ЗОШ І-ІІ ст. – Федора Головчанська, вчитель початкових класів.

Заробітна плата на Турківщині
Середньооблікова кількість штатних  працівників підприємств, установ та організацій Тур-

ківського району (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у IV кварталі 2018р. стано-
вила 3661 особу (0,8% зайнятих в економіці області), що на 9% менше, ніж у IV кварталі 2017
року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств району у IV кварталі
2018р. становила 6433 грн, що на 22% більше, ніж у IV кварталі 2017 року. За рівнем оплати праці
район посів 25 місце серед районів і міст області. Рівень заробітної плати працівників району у IV
кварталі 2018р. був нижчим за середній показник в області на 2151 грн.

Станом на 1 лютого 2019р. відсутня заборгованість з виплати заробітної плати.
 Головне управління статистики у Львівській області.
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– Ірина успішно вчиться, над-
звичайно активна, настирлива
дівчина. У всіх шкільних заходах
бере  участь, гарно танцює,  чу-
дово співає, –  із захопленням
розповідає про свою ученицю
класний керівник Ольга Кольга-
нович. – Іринка почала писати
вірші в  4 класі. Якось  я попро-
сила: діти,  ну ж бо спробуйте
написати невеличкий  твір про
маму, а я в чомусь  вам допомо-
жу, відкоригую. Іринка тоді  на-
писала  вірш «Мама-трудівниця»
й  навіть одержала за нього пер-
ше призове місце  на районно-
му конкурсі. Минулого року вона
вдруге  привезла нашій школі
подарунок –  почесний диплом
лауреата обласного конкурсу  «І
слово,  і пісня, матусю, тобі» – за
твір «Ода матері». Одного разу
за свою творчість дівчина була
відзначена народним депутатом
Верховної Ради України Андрієм
Лопушанським поїздкою  на
відпочинок в Трускавець разом
з батьками. Талановита учени-
ця постійно бере участь  й  у літе-
ратурних конкурсах, присвяче-
них   Шевченковим дням. Двічі
займала на них  почесне перше
місце.  Батьки  виховують свою
дитину у правильному руслі, у
християнському дусі.  Ірина дуже
цінує материнський труд,  росте
доброю, ввічливою, роботящою
дитиною.

Дівчина пише про те, що їй
близьке і знайоме: рідний край,
природу, людські  почуття, мир
на землі, дитячі радощі та при-
крощі. У її невеличкому творчо-
му доробку є казка та поезії –
про сім’ю, про рідну матусю-тру-
дівницю, про захисників України.
Зовсім недавно у  сім’ї Ірини на-
родився ще один братик, який
тепер надихає її творити нові
рядки:

У мене народився братик:
Козачок, малий солдатик!
Ручки, ніжки – все малень-

ке,
А лице, таке чудненьке!
Наче лялька, чесне слово!
Проте зараз не до того:
Плаче мале янголя, веред-

ливе те дитя.

² ÑËÎÂÎ, ² Ï²ÑÍß,
ÌÀÒÓÑÞ, ÒÎÁ²

Поезія… Вона покликана хвилювати, давати насолоду, пле-
кати високі почуття, збагачувати духовно. Наймогутніший
дуб колись був  маленьким росточком. Найславніший  поет
колись починав з кількох заримованих рядків. Сила і досвід при-
ходять з роками, але справжність – завжди біля витоків.

Сьогодні ми хочемо познайомити вас, шановні читачі, з юною
письменницею та  поетесою Іриною Занкович, яка навчаєть-
ся у 7 класі Завадівського НВК. Дівчинка неодноразово перема-
гала у районному літературно-мистецькому  конкурсі «І сло-
во, і пісня, матусю, тобі», двічі (у 2016 та 2018 роках) була
лауреатом такого ж обласного конкурсу.

Але мама… й вмить забуде,
Приголубить – й тихо буде.
Заспокоївся малий,
Той кумедний і чудний.
А ось  вашій увазі й  казка, яку

написала  семикласниця:

 «КАЗКА ПРО ЗЛІ БАЖАННЯ,
АБО ПРО ТЕ, ЯК ВАЖКО БЕЗ
МАМИ ЖИТИ»

У великому і славному місті
Києві, у звичайній квартирі, жила
собі звичайна сім’я: батько, мати
та їх син Микита.

Одного дня, так, як і завжди,
Микита прийшов зі школи, заки-
нув під ліжко портфель, вмос-
тився зручно в кріслі, ввімкнув
ноутбук і почав грати ігри, вигуку-
ючи час від часу якісь оклики, то
від задоволення перемогою, то
від розчарування поразкою.

Швидко летів час. Тут і мама
повернулася з роботи. Зайшла
до кімнати сина. Микита її навіть
не помітив, бо був дуже закло-
потаний, якраз ішла середина
бою.

– Микито, ти вивчив уроки? –
поцікавилася ненька.

Микита навіть вухом увідповідь
не повів.

– Сину, ти чуєш, що я звертаю-
ся до тебе? – знову обізвалася
мама. І на цей раз син її не по-
чув.

Матері увірвався терпець:
вона смикнула за провід – і мо-
нітор погас. І тут з уст Микити по-
чали вилітати бездумні, жахливі
слова:

– Я не хочу вчити уроки! – го-
лосно кричав хлопець. – Мені
байдуже, що будуть думати про
мене мої друзі, і що скаже на це
вчителька! І взагалі, краще, щоб
тебе не було, тоді б ніхто не вка-
зував мені, що робити!

Микита і не підозрював, що за
їхньою розмовою спостерігав
злий чарівник, який перетворив-
ся на маленького павучка, що
гарненько вмостився на люстрі.
Після таких недобрих слів у ньо-
го аж руки засвербіли, оскільки
такого злого побажання для
матері він ще не чув і  ніколи не
виконував. Промовивши тричі
чарівні слова, він миттю міг пе-
реносити людей в країну Чарої-
ну. «Гей! Виконую бажання! Зле,
погане, без вагання! Забираю
маму цю у країну чарівну, Звідки
більше не верну». І відразу в
кімнаті запанувала тиша: не чути
було голосу мами, вона  просто
зникла, немов розчинилася у
повітрі.

Хлопець спочатку перелякав-
ся, але після кількох хвилин
роздумів вирішив, що це  ще й
на краще, адже тепер зможе
робити все, що забажає.

Спочатку все йшло дуже доб-
ре: уроки не вчив – проходило,
поганих оцінок не отримував, у
холодильнику була їжа (мама
якраз перед зникненням наку-
пила безліч продуктів). Але три-
вати так завжди не могло. Спо-
рожнів холодильник, забруднив-
ся одяг, у щоденнику з’явилися

двійки, і вже дуже допікав зуб,
який болів щораз дужче..

Ви, напевне, зараз подумає-
те, а де ж подівся тато хлопчи-
ка? А вся справа в тому, що бать-
кова мама (бабуся Микити) за-
недужала, і тато поїхав їй допо-
могти, адже на відміну від Мики-
ти, був хорошим сином. Одним
словом, лафа закінчилася, і
справи в хлопця пішли шкере-
берть!

Вперше за кілька днів він зро-
зумів, як важко жити без мами.
Мамина заслуга в тому, що він
живе на цьому світі, ходить до
школи в чистому одязі, завжди
ситий, живе у прибраній квар-
тирі. А коли його щось, не дай
Бог, заболить, то мама не одну
нічну  недоспить, по голівоньці
гладить, поцілує, і стає так доб-
ре-добре, так тепло-тепло…

Від цих думок у Микити сама
по собі покотилася щічкою
слізка – одна, друга…, а потім
вже цілий град…

Побачив ці сльози каяття ча-
рівник. І не витримав! Сказав
сам до себе: «Як же дітям без
мами жити?! Поверну, напевне
її, бо, дивлюся, розкаявся, ма-
лий».

 Враз Микита відчув на своїй
голівці теплу мамину долоню…
Матуся нічого не сказала, нічого
не просила, просто дивилася на
свою кровинку очима, повними
любові. Материнське серце вміє
прощати…

Після чудесного повернення
мами, Микита завжди її слухав,
допомагав, приділяв багато ува-
ги і не загадував ніяких злих ба-
жань, щоб знову чого не втнути.

ОДА МАТЕРІ
А надворі уже квітень і весна

буя…
А надворі майже літо, та душа

моя
Лине в будь-яку погоду до ма-

тусі знов.
Хто зігріє мої руки? Хто

віддасть любов?
Хто зітре із личка сльози,

коли плачу я?
Звісно, мама, звісно, рідна,

ластівка моя.
Бо спокійна мами вдача змо-

же все простить.
За дитину в неї серце кожну

мить щемить.
Пам’ятайте, любі друзі, істи-

ну одну –
Що не можна ображати маму

дорогу.
Бо образа ранить дуже до

усіх глибин!
Як же можна ображати Анге-

ла без крил?!

МАМА-ТРУДІВНИЦЯ
Матусю моя, лебідко моя,
Для мене у світі одна ти така.
Добру нас навчаєш, про кож-

ного дбаєш.
Є тато, є брат і, звичайно, що

я!
На тобі тримається ціла сім’я:
Прибрати, попрати чи грядку

скопати,
Садити, полити, зібрати, зва-

рити.
О, скільки ще справ тобі тре-

ба зробити!
Як бджілка, ти трудишся кож-

ного дня,
Здоровою будь, рідна ненько

моя!
Тож бажаємо юній Ірині Зан-

кович  творчого натхнення та
нових  яскравих   перемог у житті
та літературних конкурсах.
Підготувала  Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого чоловіка, люблячого татуся, чуйного і доброго
дідуся, жителя с.Завадівка – Івана Івановича Яворського
–  щиросердечно вітають з 60-річчям, дружина Михайли-
на, дочка Руслана, син Олександр, зять Іван, невістка Оль-
га, онуки Олександр, Тетяна, Вікторія, Іван, Марія, теща
Євгенія, швагро Василь, сваха Люба.

Наш дорогий, любий, найніжніший і турботливий тато!
Ми від щирого серця, зі сльозами на очах і з піснею в серці,
кажемо Тобі ці слова: Ти – наша опора і підтримка, Ти –
наша радість і спокій, Ти той, хто дбав про нас довгі роки.
Нехай доля оберігає Тебе від життєвих перипетій, нехай
Твоє здоров’я ніколи не підводить, нехай кожен день буде
наповнений світлом і теплом.

Спасибі Тобі, рідний, за те, що Ти з нами!
В Божий день цей пречистий, у весняне це свято.
Журавлі принесли Тобі весну шістдесяту.
Як летіли спішили, натомили крилята,
Та хорошу людину не гріх привітати.
Прилетіли додому, заглядали в віконце,
А господар, як пісня, а господар, як сонце.
Працьовитий і мудрий, і душею

багатий,
Він глава у сім’ї, і турботливий

тато.
І без нього ніяк, золоті має руки.
Колосяться літа, і ростуть вже

онуки…
Тож хай Матінка Божа, завжди

помагає,
А незгоди й невдачі Твою хату

минають.
Хай здоров’я і щастя
Будуть з Тобою у змові
Сонця, неба, достатку,
І, звичайно, любові.

Від щирого серця вітаємо із 70-річчям, яке відзначив 20
березня, добру, щиру, чуйну і дорогу нам людину – Михайла
Йосиповича Ільницького із с. Радич.

Бажаємо Вам, рідненький, міцного здоров’я, світлих і
сонячних днів, наповнених добром, любов’ю рідних серцю
людей, Господнього благословення і опіки на многії і благії

літа.
В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас – щонайкращі наші слова,
Бажаєм здоров’я і многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло

На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – дружина Галина, дочки Га-

лина, Ольга, Наталія; сини Михайло, Йосип; зяті Андрій,
Михайло, Едуард; невістки Світлана, Віра, онуки – Олег,
Мар’яна, Василь, Іван, Мілена, Христина, Аліна, Дмитро,
Мирон; свати з Дрогобича і Борислава.

Дороге сонечко, малятко, ніжне, миле життєрадісне, ве-
селе хлоп’ятко. З першим рочком тебе, наше ангелятко!
Прекрасного онука, племінника, брата, жителя с. Верхнє
Висоцьке – Володимира Володимировича Грицу, який
днями святкував свій перший рочок життя, щи-
росердечно і з великою любов’ю вітають – ма-
ленького іменинника – бабуся Марія, дідусь
Миколай, вуйки Іван, Степан, Микола,
цьоці Надія, Марія, Тетяна, двоюрідні се-
стрички і братики – Марина, Аліна, Вікто-
рія, Ангеліна, Іванна, Мар’ян, Владислав,
Микола.

Бажаємо тобі, імениннику, рости здоро-
вим, красивим і щасливим на радість всій
нашій родині. Бажаємо безтурботного і світлого дитинства,
радуй нас кожен день посмішкою і впевненими кроками.

Тішишся ти друзям, звеселяєш всіх,
Всі щасливі чути твій веселий сміх,
То ж на радість й втіху, сонечко, рости,
Мудрості тобі, рідненький, щастя і краси!

Дорогу матусю, бабусю і прабабусю, жительку с. Комар-
ники – Стефу Несторівну Пелюшкевич – із 70-річчям, яке
святкувала 20 березня, сердечно вітають чоловік Василь,
дочка Ганна, зять Володимир, син Микола, невістка Окса-
на, син Мар’ян, невістка Оксана; онуки – Мар’яна з чолов-
іком Василем, Марія, Олег з дружиною Іриною, Віталій,
Богдан; правнуки Ілонка і Мартуся і зичать їй міцного здо-

ров’я, хай життя буде схожим на казку, сповне-
не чудес, хай повниться воно щасливими
подіями і моментами. Нехай не буде в ньо-
му перешкод і бід, а панує лиш мир і доб-
робут, а над головою завжди світить яск-
раве сонечко і буде чисте небо.
За руки роботящі, за хліб на столі,

Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,

Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
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Під такою назвою у Боринському НВК пройшло літературно-музичне свято, приурочене 205-
ій річниці з дня народження видатного українського поета, світоча української нації – Т.Г. Шев-
ченка. В ньому взяли участь учні 8-11 класів. Підготувала  захід вчитель української мови й
літератури  Ірина Гвоздінська,  музичний супровід організувала вчитель музики Тетяна Пет-
райко.   В ході свята школярі стали учасниками  конкурсів малюнків «Та матір добрую свою…»,
на краще читання поезій Шевченка «В сім’ї вольній, новій!» та  флешмобу «Кавказ», до якого
приєдналися  ще й педагоги  навчального закладу.

Варто відзначити, що  вшануванню Генія нації  – Тараса Шевченка –  в школі, починаючи з першого
класу, було приурочено безліч заходів. Так  з першокласниками та п’ятикласниками  класні керівники
– Іванна Бугіль та Тетяна Петрайко – провели бесіди «Стежками Кобзаря» та «Хай палає свіча Кобза-
ря»; класний керівник 8-го класу Оксана Бонтей  та керівник  4-го класу Люба  Владига провели зі
своїми підопічними годину спілкування «Кобзарева дума» та «Шевченкове слово в віках не старіє».
Виховні години на теми «Великий Кобзар» та «Геній  і пророк – Т.Г. Шевченко» відбулися, відповідно, у
третьому і десятому класах (класні керівники – Євгенія Дудурич та Оксана Нискогуз). Педагоги Вален-
тина Суримко та Лідія  Кричківська провели усні журнали: у сьомому класі –«Кобзарева  струна не
вмирає», у другому – «Від Тарасика до Тараса», а в шостому класі, під керівництвом  вчителя Галини
Височанської,  було організовано круглий стіл «Кобзарева струна не вмирає».

Люба ДЯКІВ,
заступник директора з виховної роботи Боринського НВК.

 «ШЕВЧЕНКО НА МАЙДАНІ»
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас

слава
І воля святая!
У Завадівському НВК, під

керівництвом педагога-
організатора Ольги Журав-
чик,  була поставлена літе-
ратурно-музична компози-
ція «Шевченко на Май-
дані», приурочена до 5-ї
річниці Євромайдану та
205-ї річниці від дня народ-
ження Тараса Шевченка.

Зі щемом у серці і сльо-
зами на очах, хвилиною
мовчання, із запаленими
свічками, усі присутні вшанували пам’ять  учасників цих різних історичних подій.

У ході заходу діти декламували вірші, співали пісні, виконували  патріотичні  танцювальні композиції,
переглядали тематичні фільми. Проведений захід мав на меті висвітлити героїзм, самопожертву ук-
раїнців під час Євромайдану та  розкрити значимість поезії Тараса Шевченка на сучасному етапі.

Наш кор.

Було 11 різних завдань. В першому конкурсі «Візит-
ка» найкраще представила себе Тетяна Цюцик (4 кл).
Найкраще оформили канапки Ольга Тупичак (2 клас),
Соломія Баранишин (3 кл) та Аліна Баранишин (4 кл),
тому, що проявили фантазію: канапки були у вигляді миш-
ки, їжачка, сонечка, квітки. Вікторія Цюцик (4 кл) ще й
зеленню притрусила. Всі дівчатка чудово справилися з
такими завданнями, як чищення варених яєць, чищен-
ня картоплі, сортування зерна. Акуратно заліпили ва-
реники. Видно, що вдома вони допомагають матерям. І
тут, логічно, в контекст конкурсу вплелася пісня у вико-
нанні конкурсанток, а також другокласника Миколи
Цюцика «А мій милий вареників хоче».

Діана Цюцик (4кл) була дуже вправною, коли розді-
ляла зернятка гречки і рису.

Всі учасники гарно, з фантазією, складали серветки,
а відтак чудово впорались з домашнім завданням.

А коли оголосили про дегустацію різних видів варен-
ня, то господарочки розхвилювалися. Але даремно, бо
всі з цим завданням справились прекрасно.

Також найкраще знала Вікторія Цюцик, які інгредієн-
ти потрібні, щоб приготувати борщ. Добре називали
дівчата інші інгредієнти – для приготування каші, супу,
вареників та інше.

«ÁÅÇÑÌÅÐÒÍ² ÐßÄÊÈ
«ÇÀÏÎÂ²ÒÓ»

 У Народному домі с. Шум’яч, разом зі школою, бібліотекою
та закладом культури, відбувся захід «Безсмертні рядки «За-
повіту».  Із вступним словом перед присутніми виступила
вчитель української мови і літератури Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст.
Любов Годованець. «Є в українській літературі імена, що увіб-
рали в себе живу душу народу, стали частиною його життя.
Таким ім’ям для нас, українців, є ім’я Тараса Шевченка, чия по-
езія ось уже понад сто років викликає в людей почуття гор-
дості і захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю»,
– наголосила вона.

Учні Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. показали присутнім вистави «Дивний
сон» та «Як Тарас ходив шукати залізні стовпи». Роль Шевченка у
них виконали Іван Шпуганич  та Назарій Тарасенко, роль Оксани –
Вікторія Годованець, роль України – Марія Бойко. Вміло вели свято
ведучі Христина Хомик та Тарас Сіданич. Іван Шпуганич продекла-
мував   вірш «Заповіт», а Марія Бойко – «Лілея». Усі учасники літе-
ратурного заходу заслужили бурхливі оплески слухачів.

Наш кор.

Фруктова нарізка була
багатою, у різних формах,
з різних фруктів. І вийшла
вона у всіх учасниць: Тетя-
ни Цюцик (4 кл), Ольги Ту-
пичак (2 кл), Аліни Барани-
шин (4 кл),  Соломії Бара-
нишин (3кл), Діани Цюцик
(4 кл), Вікторії Цюцик (4 кл).

Батьки дівчаток теж були
присутні на конкурсі. Вони
ще більше хвилювалися,
ніж діти.

А організувала все це чу-
дове дійство Ганна Семе-
нівна Тупичак – вчитель 2 і
4 класів. Вона запросила
мене (Михайлину Барани-
шин) і мою однокласницю
– Соломію Цюцик (6 кл)
бути ведучими. Я теж хвилювалася, бо учасницями були
мої молодші сестрички.

Старанно працювали і члени журі: Тетяна Миронівна
Іжик, Сніжана Володимирівна Петрик, Оксана Василів-

«МАЛЕНЬКА ГОСПОДАРОЧКА»
Конкурс, що став святом для всього села

Нещодавно в початковій школі с. Багнувате пройшов конкурс «Маленька
господарочка», в якому взяли участь 6 дівчаток 2-4 класів.

на Більовська.
Підраховуючи бали, вони встановили, що всі учасниці

набрали однакову кількість.
Це факт. Бо кожна господарочка в чомусь себе про-

явила. А в загальному, це був не конкурс, як на мене, а
чудове свято для батьків і дітей. У кінці всі смакували

ласощами, які приготували конкурсантки.
Завершилося свято виконанням пісні «Правда, люди,

правда, господиня гарна».
Михайлина БАРАНИШИН,

учениця 6-го класу Риківської ЗОШ І-ІІ ст.

ÌÎÇ ÐÎÇÐÎÁÈÂ ÍÎÂ²
ÑÀÍ²ÒÀÐÍ² ÍÎÐÌÈ ÄËß ØÊ²Ë

Вони забороняють
занадто тривалі домашні завдання    

Міністерство охорони здоров’я подало на громадське обго-
ворення проект нового санітарного регламенту для шкіл.

На сайті МОЗ ідеться, що він передбачає обмеження тривалості
виконання домашніх завдань (для 3-9 класів - годину, для 10-12
класів - півтори години), скасування нормативів щодо відстані між
партами, облаштування місць для відпочинку та ігор у молодшій
школі.

Також пропонується ввести фізкультхвилинки й гімнастику для
очей після занять, із застосуванням мультимедійних технологій,
фізичні вправи наприкінці уроку.  

КОМПЛЕКС ВПРАВ: ГІМНАСТИКА ДЛЯ ОЧЕЙ
1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно,

повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.
2. Міцно заплющити очі (рахуючи до 3), розплющити очі та подиви-

тися вдалечінь, рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.
3. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи

голови, за повільними рухами вліво і вправо, вгору і вниз вказівного
пальця витягнутої руки. Повторити 4-5 разів.

4. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1-
4, потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5
разів.

5. У середньому темпі проробити 3-4 кругових рухів очима в пра-
вий бік, стільки ж само у лівий бік. Розслабивши очні м’язи, подиви-
тися вдалечінь – на рахунок 1-6. Повторити 1-2 рази.

Щоденне меню шкіл має включати щонайменше чотири страви, а
калорійність обіду має становити близько 30% від добової потреби
в енергії. У розроблених рекомендаціях визначається максималь-
но допустима кількість цукру та солі для різних страв. 
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Із 65-річчям, яке відзначатиме 24 березня, безмежно люб-
лячу, незаміниму, турботливу дружи-
ну і матусю, бабусю і прабабусю –
Любов Василівну Федьків – з усією
любов’ю і шаною вітають коханий чо-
ловік Микола, дочки Людмила і Окса-
на, сини Руслан і Андрій, зяті Богдан і
Петро, невістки Марія і Альона, 9
онуків і 8 правнуків.

Дорогенька дружино, матусю, бабу-
сю і прабабусю, спасибі за те, що Ви у
нас є, вдячні Вам за мудрість і щире
серце, за безмежну турботу за кож-
ного з нас. Хай Господь оберігає Вас
та дає довгії літа, наша рідна.

Хай Вас щастя, як дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.
Вам 65 – хіба це літа?
Коли очі ще сяють і душа молода.
Хай Матінка Божа шле, в зрілий Ваш вік
Прожити весело до повних 100 літ!

Виконавчий комітет Верхньогусненської сільської ради
сердечно вітає із ювілейним днем народження бухгалтера
сільської ради Марію Михайлівну Миньо і бажає шановній
ювілярці міцного здоров’я, безліч радісних і світлих днів,
зігрітих родинним теплом, Господньою ласкою та благосло-

венням.
Нехай завжди посміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять

ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай проліском ніжним життя Ваше

квітне,
Весною буяє душі доброта.

Любові, добра Вам, чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла!

Педагогічний колектив Завадівського НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження вчителя української мови
та літератури – Лідію Романівну Ільницьку – і бажає шановній
ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного
тепла, достатку, миру, добра, довгих і щасливих років життя  під
Господнім благословенням.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає Вам у житті!

Районна профспілкова організація праців-
ників освіти і науки щиросердечно вітає з юв-

ілеєм голову профспілкового комітету Зава-
дівського НВК Лідію Романівну Ільницьку
і бажає шановній ювілярці міцного здо-
ров’я – з роси і води, щастя, радості, по-
ваги від людей і опіки від Бога.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній го-

дині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Відділ освіти і райком профспілки працівників освіти і на-
уки щиросердечно вітають із ювілеєм директора Жукотинсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Івана Омеляновича Будза і бажають шановно-
му ювіляру неба безхмарного, настрою гар-
ного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого
щасливого віку.

Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай щастя і радість приходять до

хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повело-

ся,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло,
На многії літа, на щастя й добро!

Днями довелось розмовляти
з  бухгалтером  Турківського КП
«Житлово-комунальне управлі-
ння» Галиною Сонич.  За її сло-
вами,  з міського приватного сек-
тора  за минулий рік житлово-
комунальники зібрали  за виве-
зення  сміття 37,5 тис. грн.  Ці
кошти поступили лише від трьох-
сот домогосподарств.  На даний
час  ЖКУ поки що  надійшло  від
жителів міста, згідно договорів,
яких  станом на  кінець минуло-
го тижня було укладено 80,  – 6,5
тис. грн.  Начебто й спостері-
гається якесь зрушення в даній
ситуації, кажуть комунальники,
але незначне.   Адже є такі  ву-
лиці,  приміром, як  вулиця Са-
гайдачного, жителі якої взагалі
не  мають  бажання платити за
вивіз сміття.  Люди   ви-
магають поставити там
сміттєві  ящики, і тільки
тоді платитимуть за вивіз
твердих побутових
відходів.   А поставити ці
ящики так, щоб до них
могла  без перешкод
під’їхати  сміттєзбираль-
на машина, немає де.
Дане  питання  досі за-
лишається невиріше-
ним, тож як і минулого,
так і цього року,  жителі
вул. Сагайдачного  ще нічого не
заплатили за  сміття, яке вони
все-таки кудись звозять, чи ви-
кидають. Як кажуть комунальни-
ки, ті  жителі міста, які платили
й в минулі роки, платять за вивіз
сміття  й зараз, а ті, хто не пла-
тив ні копійки, ні копійки й далі
не платять, а вічно чогось вима-
гають і шукають причини.  Інша
річ, ті громадяни, що ретельно
платять за вивіз сміття. Вони  ма-
ють право  вимагати від житло-
во-комунальної служби облад-
нати контейнерні майданчики та
забезпечувати їх утримання в
належному стані.

Останнім часом  з  багатьох
вулиць  міста стали забирати
сміттєві баки. Причина  та ж –
масова несплата  жителів цих

Відповідно до Закону України
«Про благоустрій населених
пунктів», Указу Президента Ук-
раїни від 06 серпня 1998 року
№855/98 «Про День довкілля»,
на виконання розпорядження
голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації від 05 берез-
ня 2019 року №162/0/5-19 «Про
проведення місячника озеле-
нення, прибирання та благоуст-
рою і Дня довкілля», з метою по-
кращення стану довкілля, озеле-
нення, благоустрою населених
пунктів району, створення нових
лісових насаджень, очищення
водних джерел, збереження
природо-заповідних об’єктів,
упорядкування сміттєзвалищ,
поширення екологічних знань,
здійснення активних заходів дер-
жавного контролю в галузі охо-
рони навколишнього природно-

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

№65 від 11.03.2019 року
Про проведення місячника озеленення,

прибирання та благоустрою і Дня довкілля
го середовища, покращення ес-
тетичного та санітарного стану
прибудинкових територій і
об’єктів масового перебування та
відпочинку населення:

1. Провести в районі з 18 бе-
резня до 18 квітня 2019 року
місячник озеленення, прибиран-
ня та благоустрою.

2. Провести 13 квітня 2019
року загальнорайонну толоку.

3. Затвердити склад організа-
ційного комітету для організації
проведення місячника з озеле-
нення, прибирання та благоуст-
рою і Дня довкілля у   2019 році
(надалі - організаційний комітет),
що додається.

4. Затвердити заходи з прове-
дення місячника озеленення,
прибирання та благоустрою і Дня
довкілля (надалі – заходи), що
додаються.

5. Відповідальним виконав-
цям заходів інформувати відділ
житлово-комунального госпо-
дарства та інфраструктури рай-
онної державної адміністрації
про проведену роботу щочетвер-
га до 12.00 год. та подати кінце-
вий звіт та аналітичну записку до
22 квітня 2019 року за формами,
згідно з додатками 1 та 2.

6. Відділу житлово-комуналь-
ного господарства та інфраструк-
тури районної державної адмін-
істрації (Сподарик О.В.) підсуму-
вати результати місячника з озе-
ленення, прибирання та благо-
устрою та подати узагальнену
інформацію до департаменту
екології та природних ресурсів
обласної державної адмініст-
рації, в термін – до 25 квітня 2019
року.

7. Фінансування запланова-
них заходів проводити в межах
кошторисних призначень місце-
вих бюджетів.

8. Контроль за виконанням
розпорядження покласти на
першого заступника голови рай-
онної державної адміністрації
Яворського М.М.

Прийшла весна  і ми знову говоримо про сміття. І так з року
в рік.  Бо проблема збору і утилізації чи захоронення сміття й
далі залишається актуальною, навіть загострюється. Якщо
одна частина людей бореться за чистоту вулиць та  довкіл-
ля, то інша  – засмічує. Немає жодного населеного пункту, де
це питання  було б вирішено.

ÏÐÎÁËÅÌÀ
ÇÀËÈØÀªÒÜÑß

вулиць за сміття.
– Наприклад, на вул. Самбі-

рська  у сміттєвих баках завжди
накопичувалося  дуже багато
сміття – аж  через верх, яке  по-
трібно було вчасно забирати.
Жителі не платили за вивіз
сміття, а  тому можливості  у ко-
мунального підприємства його
вивезти  вчасно не було, – роз-
повідає Галина Семенівна. –
Тож сміттєзбірники  звідси ми
вирішили забрати.   Але одного
дня  представник ЖКУ, спільно
з депутатом міської ради  Ігорем
Хомиком, який, до речі, й ініцію-
вав цю роботу,  поговорили з
жителями вулиці, і, пройшовши
з хати в хату, уклали більше трид-
цяти договорів, та  зібрали 1000
гривень, за які й було вивезено

сміття.  Та   цієї суми є недостат-
ньо. Бо з  даної вулиці вивозити
сміття потрібно частіше, адже
там  знаходяться 4 баки,  в яких
назбирується 8  м куб.  сміття, а
тисяча гривень – це проплата за
вивезення  лише 4 м куб. сміття.
Виявляється, що  ми працюємо
собі  у збиток.  А нам потрібні
кошти і на пальне, і на запчас-
тини, і на заробітну плату.  Я би
не казала, що наші робітники
байдикують, вони виконують
свою роботу, і потрібно, аби їм
було з чого  заплатити  хоча б  ту
мінімальну зарплату, яку вони
зараз мають.

Підприємці також ухитряють-
ся від сплати за вивіз сміття. Схе-
ма  плати за вивезення  твердих
побутових відходів  у них  зале-

жить від торговельної площі і
відповідного коефіцієнта.  Хто
торгує промисловими товара-
ми, беремо торговельну  площу
підприємства, множимо на ко-
ефіцієнт 0,25 і ділимо на 12
місяців. Виходить та кількість
кубів сміття, за  які підприємець
має  платити ЖКУ кожного міся-
ця.  Хто реалізує продовольчі
товари, їх торговельну площу
множать  уже  на коефіцієнт 0,5
і таким чином визначають
кількість кубів сміття, за які по-
трібно заплатити.  Саме зараз
комунальники й проводять  цю
роботу, оббиваючи пороги кож-
ного приватного підприємства.
Але скаржаться,  що  ніхто не
хоче показувати їм свої технічні
плани  і, як мовиться, платити
по факту. Кожен старається об-
дурити.

Очевидно, що до питання ук-
ладання договорів з населен-
ням на вивіз твердих побутових
відходів потрібно  віднестися
більш серйозно самій  житло-
во-комунальній службі. І разом
з міською радою зробити так,
щоб  договорів було укладено
якомога більше, а місто завжди
було прибраним  і не засміче-
ним.

– Звичайно, не можна   підхо-
дити до  кожного  за правилом
зрівнялівки, адже не у всіх  на-
копичується однакова кількість
відходів, – каже в.о. начальни-
ка  КП «Житлово-комунальне
управління» Ігор Солопатич. –
Але відсутність договору на ви-
везення твердих побутових
відходів у фізичних осіб є пору-
шенням  законів України «Про
відходи» та «Про житлово-кому-
нальні послуги». І до таких по-
рушників будуть застосовувати-
ся грошові стягнення, передба-
чені законодавством України.

При нагоді,  нашим читачам
нагадаємо, що з 18 березня на
Львівщині, в тому числі й у  на-
шому районі, стартував місячник
озеленення, прибирання та
благоустрою. Тож постараймо-
ся за цей місяць прибрати наші
села, місто, свої прибудинкові
території, озеленити  довкілля,
почистити від сміття прибе-
режні смуги, словом, всюди на-
вести порядок.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÑÓÕÎ¯ ÐÎÑËÈÍÍÎÑÒ²
Після сходження снігового покриву та з настанням тепла,

спостерігається самовільне спалювання сухої трави на узбі-
ччях доріг, полях та луках, що створюють загрозу їх переки-
дання до лісових масивів. Таке необдумане випалювання сухої
рослинності призводить до загибелі всього живого (комах,
птахів, тварин) і може спричинити лісову пожежу, яка здатна
за лічені хвилини знищити не один гектар лісу. Такі пожежі
швидко поширюються, особливо у вітряні дні. Зупинити во-
гонь, що набрав сили, буває дуже непросто. На гасіння лісових
пожеж витрачаються величезні сили та засоби.

Завдяки проведеним профілактичним заходам підприємством, у
2018 році вдалося уникнути лісових пожеж в державному лісовому
фонді.

З метою підготовки до пожежонебезпечного періоду 2019 року,
по ДП «Турківське лісове господарство» видано наказ від
04.03.2019р. № 51 «Про стан охорони лісів від пожеж та своєчасну
підготовку до пожежонебезпечного періоду 2019 року» та заплано-
вано проведення певних протипожежних заходів, а також розроб-
ка та затвердження в райдержадміністрації мобілізаційно-опера-
тивного плану ліквідації лісових пожеж на 2019 рік.

Особлива увага буде приділятися профілактиці та попереджен-
ню лісових пожеж, проведенню масово-роз’яснювальної роботи
серед населення.

Територіальний виборчий
округ № 125

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
31 березня 2019 року

Â²ÄÎÌÎÑÒ²
про місцезнаходження

дільничних виборчих комісій
Виборча дільниця №462163
Поштова адреса ДВК: вул.Ро-

венська, 406А, с.Сигловате, Тур-
ківський р-н, Львівська обл.,
82552

Місцезнаходження ДВК: На-
родний дім, актова зала

Ñêëàä
дільничної виборчої комісії

№ 462163
Голова комісії – Сиплива Лю-

бов Михайлівна, 1963 року на-
родження, суб’єкт подання –
Габер Микола Олександрович.

Заступник голови комісії – Го-
роховська Галина Олексіївна,
1993 року народження, суб’єкт
подання – Кошулинський Рус-
лан Володимирович.

Секретар комісії – Іваничко
Мирослава Михайлівна, 1991
року народження, суб’єкт подан-
ня – Ляшко Олег Валерійович.

Члени комісії:
Брянчик Галина Олексіївна,

1984 року народження, суб’єкт
подання – Кармазін Юрій Ана-
толійович.

Дребот Ірина Павлівна, 1987
року народження, суб’єкт подан-
ня – Тарута Сергій Олексійович.

Дребот Петро Ілліч, 1981 року
народження, суб’єкт подання –
Тимошенко Юлія Володимирів-
на.

Дуран Олексій Ількович, 1964
року народження, суб’єкт подан-
ня – Новак Андрій Яремович.

Лоцко Марія Федорівна, 1983
року народження, суб’єкт подан-
ня – Литвиненко Юлія Леонідів-
на.

Лоцко Олександр Ілліч, 1981
року народження, суб’єкт подан-
ня – Петров Володимир Воло-
димирович.

Лях Марія Миронівна, 1985
року народження, суб’єкт подан-
ня – Зеленський Володимир
Олександрович.

Малетич Людмила Миронівна,
1979 року народження, суб’єкт
подання – Шевченко Олександр
Леонідович.

Микитюк Наталія Петрівна,
1984 року народження, суб’єкт
подання – Журавльов Василь
Миколайович.

Михайлик Галина Миронівна,
1988 року народження, суб’єкт
подання – Гриценко Анатолій
Степанович.

Решетар Ганна Василівна,
1962 року народження, суб’єкт
подання – Носенко Сергій Ми-
хайлович.

Ринчак Іван Олексійович, 1962
року народження, суб’єкт подан-
ня – Соловйов Олександр Ми-
колайович.

Ринчак Надія Миколаївна,
1976 року народження, суб’єкт
подання – Ригованов Руслан
Олександрович.

Сеньків Марія Михайлівна,
1990 року народження, суб’єкт
подання – Порошенко Петро
Олексійович.

Синяк Марія Олексіївна, 1991
року народження, суб’єкт подан-
ня – Безсмертний Роман Петро-
вич.

Хрептак Мирослава Романів-
на, 1983 року народження,
суб’єкт подання – Смешко Ігор
Петрович.

Секретар окружної виборчої
комісії Вороблевська О. Б.

Ïîâåðíóòè ñïîæèâà÷àì
724,2 òèñ. ãðí.

 Зобов’язало Головне управління Держпродспоживслужби  у
Львівській області  у 2018 році за результатами проведених
заходів контролю за  дотриманням  держдиципліни цін (та-
рифів) при реалізації лікарських засобів та у сфері ЖКП.

З метою захисту законних прав громадян, не дивлячись на мора-
торій, оголошений державою у 2018 році, на проведення  планових
заходів нагляду (контролю), фахівцями відділу контролю за регуль-
ованими цінами Головним управлінням Держпродспоживслужби у
Львівській області (надалі Відділ), у 2018 році на підставі обґрунто-
ваних звернень громадян та погоджень Державної регуляторної
служби України (надалі – ДРСУ), було забезпечено проведення
позапланових заходів нагляду (контролю) з питань дотримання
порядку формування, встановлення та застосування державних ре-
гульованих цін на лікарські засоби та тарифів на житлово-кому-
нальні послуги.

Грунтовно та якісно організовані та проведені перевірки дали
можливість Львівщині зайняти лідируючі позиції по Україні по ефек-
тивності перевірок держдисципліни цін, а саме: по сумі застосова-
них адміністративно-господарських санкцій  до «підприємств – по-

- Наші серця пожирає секуля-
ризація, тобто відбувається
відділення людини від Бога, за-
микання життя лише в рамках
матеріального, видимого світу й
культури. Горизонти нашого жит-
тя, розуміння самих себе, наука
й богослов’я розвиваються без
містичної єдності з Особою Ісуса
Христа, без благодаті Святого
Духа.

- Коли мова йде про секуляри-
зацію моєї особи, то вона почи-
нається від того, що, наприклад,
сьогодні вранці я не помолився.
А отже, починається від того, що
на щодень не живу з Богом.

- Святий Іван Павло II сказав:
«Сучасна людина живе так, наче

«ßêùî ëþäèíà âèð³øóº óñóíóòè Áîãà, Â³í ç ïîâàãîþ
ñòàâèòüñÿ äî ¿¿ âèáîðó, àëå òîä³ âîíà çàëèøàºòüñÿ ñàìà»

ÄÓÌÊÈ ÃËÀÂÈ ÓÃÊÖ
ÏÐÎ ÑÅÊÓËßÐÈÇÀÖ²Þ:

Як раніше повідомлялося, нещодавно відбулася презентація
книжки «Діялог лікує рани» Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого
Святослава. Книжка написана в жанрі інтерв’ю Предстояте-
ля УГКЦ редактору польського Католицького інформаційно-
го агентства Кшиштофа Томашика. У книзі Предстоятель
УГКЦ пояснює зміст різних історичних подій в житті Церкви,
ділиться цікавими фактами із своєї біографії та розмірковує
про різні виклики сучасності.

Пропонуємо вашій увазі висловлювання Блаженнішого Свя-
тослава про секуляризацію як про найбільший виклик сучас-
ного світу.

Бога немає», – і це стосується нас
усіх. Передусім нас, духовних
осіб, бо наш стиль життя дуже
часто стає подібним до стилю
життя цього світу.

- Якщо людина вирішує усунути
Бога зі свого життя, Він з пова-
гою ставиться до її вибору й сво-
боди, але залишає її саму.

- В історичному контексті секу-
ляризація не становить нічого
нового. На початку XII століття
святий Франциск з’явився у сні
папі Інокентієві III як той, хто вря-
тує Церкву, що перетворювалася
на руїну. Це образ секуляризації
тих часів.

- Зіткнувшись із виникненням
нової європейської культури й

ідентичності, Церква опинилася
перед викликом: або уподібни-
тися до моделі світського життя,
або піти своїм шляхом, тобто за
Христом і Євангелієм.

- Не таємниця, що за тих часів
єпископи дуже часто були лати-
фундистами, монастирі купали-
ся в розкошах, а стиль життя ду-
ховенства був стилем життя не
вбогих учнів Христа, а вельмож і
князів. Відбулося суспільне
відділення церковної ієрархії від
люду Божого. Це породило кри-
зу, але водночас і відродження,
яке започаткував святий Фран-
циск з Асижу.

- Пізніше настала епоха Рене-
сансу. Зловживання церковною
владою, торгівля індульгенціями,
відсутність глибокого духовного
життя й занепад спроможності
євангелізувати через виникнен-
ня нової, світської культури, яка
особливо активно почала розви-
ватися після падіння Константи-
нополя 1453 року, замикання на
собі й реакційна позиція Церкви
щодо нової гуманістичної культу-
ри – усе це спричинило секуля-
ризацію, а потім і кризу, на-

слідком котрої стала реформа-
ція.

- Було скликано Тридентійсь-
кий Собор, унаслідок якого відбу-
лося духовне відродження като-
лицизму. Пригадаймо тут пре-
красну постать святого Карла
Борромео, який жив як світський
володар у Римі, хоча був єписко-
пом Мілану. Потім пережив на-
вернення і повернувся до своєї
єпископської столиці, був вели-
ким опікуном Тридентійського
Собору. Після смерті став святим
Католицької Церкви.

- Тепер, на початку нового ти-
сячоліття, ми знову живемо за
часів секуляризації і так само, як
наші попередники, мусимо зро-
бити іспит сумління.

-  Наша місія полягає в тому,
щоб свідчити про Бога в сучасно-
му світі, проголошувати, що Він
існує, відкриваючись на дію Свя-
того Духа. Треба не засуджувати
сучасну культуру, а наповнювати
її євангельським змістом, тобто
діяти в дусі Другого Ватикансько-
го Собору.

- Церква мусить виконувати
свою місію – бути світлом для
світу. Якщо Церква світитиме
світлом цього світу й втратить
світло Христа, то буде на цьому
світі маргіналізована, бо промов-
лятиме тією самою мовою, що й
світові лобісти різного штибу, і
ніхто її не слухатиме.

-  Ми як християни мусимо бути
сіллю землі, щоб культурі, в якій
живемо, надавати смак. Отож,
нині секуляризація водночас є і
викликом, і великою місією.

Як показує практика,
більшість лісових пожеж
в лісах виникає з вини
місцевого населення.
Саме бездумна
діяльність та необе-
режність людей - голов-
на причина всіх тих не-
щасть, що приносять по-
жежі.

Щоб людська діяльність не стала причиною лісової пожежі, по-
трібно бути дуже обережними з вогнем у межах будь-якої природ-
ної території. Ніколи не підпалювати суху траву на полях та в лісі. Не
розводити багаття в недозволеному місці та не дозволяти дітям
гратися з вогнем.

Люди, котрі заявляють, що випалювання торішньої трави потрібне,
помиляються самі і вводять в оману інших. Кожен акт підпалу — це
є злочин проти тендітного світу природи.

Якщо ж пожежа розгорілася і не можна загасити її самотужки, -
якнайшвидше потрібно зателефонувати до служби порятунку за
телефоном „101" та повідомити лісову охорону, органи місцевого
самоврядування із вказанням про місце загоряння та як туди доб-
ратися.

Згідно статті 77  Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, порушення вимог пожежної безпеки, тягнуть за собою на-
кладання штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (85-255грн) і на посадових осіб - від 15
до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-850 грн).
Слід пам’ятати, що лише спільними зусиллями збережемо ліс від
вогню. »

 Михайло РЯБІНЕЦЬ, провідний інженер охорони та захисту
лісу ДП «Турківський лісгосп».

рушників» та одним з найвищих відсотком виявлених під час пере-
вірок порушень дисципліни цін  – 87,5%, тоді як в середньому по
Україні – 53,6%.

Завдяки проведеним спеціалістами Відділу заходам контролю,
було зобов’язано повернути споживачам  – 724,2 тис. грн.

За наслідками перевірок, до «підприємств-порушників»:
- застосовано адміністративно-господарських санкцій – на суму

610,9 тис. грн., в т.ч. підлягає вилученню у дохід бюджету необґрун-
товано отриманої виручки і штрафів – на суму 309,0 тис. грн.,

- зменшено необґрунтоване фінансування з бюджету на 253,0
тис. грн.,

- 7 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
Окрім цього, для реалізації та дотримання урядової програми

«Доступні ліки», на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра Ук-
раїни, спеціалістами Відділу  впродовж 2018 року щомісячно опра-
цьовувались дані щодо застосування більш ніж 27,0 тисяч регульо-
ваних цін на лікарські засоби по близько 280  аптечних закладах
Львівської області, що забезпечило дотримання ними граничних
цін, встановлених наказами Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни.

Разом з тим, наголошуємо, що Держпродспоживслужба  здійснює
контроль за дотриманням суб’єктами господарювання виключно
державних регульованих цін (тарифів).

 Відділ контролю за регульованими цінами  ГУ Держпродспо-
живслужби у Львівській області  т. 252-32-22.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови Турківської РДА.
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Потрібні охоронники чоловіки
(жінки). Тел.: 0675416258;
0952304181; 0675416224.

Колектив та депутатський корпус Турківської районної ради висловлю-
ють щире співчуття депутату районної ради Михайлу Михайловичу
Осовському з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Турківська райдержадміністрація та райком профспілки працівників дер-
жустанов висловлюють щире співчуття провідному спеціалісту сектору
молоді та спорту райдержадміністрації Дмитру Мар’яновичу Писанчину з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття
лісничому Верховинського лісництва Михайлу Михайловичу Осовському
та ліснику цього ж лісництва Ярославу Михайловичу Осовському з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька – Михайла Федоровича.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття колишньому вчи-
телю початкових класів Наталії Іванівні Осташ з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Педагогічний та учнівський колективи Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. вислов-
люють щире співчуття вчителю Наталії Петрівні Марчишак з приводу
непоправної втрати – трагічної смерті чоловіка – Василя Миколайовича.
Вічна йому пам’ять.

Виконавчий комітет Верхньогусненської сільської ради висловлює щире
співчуття депутату районної ради Михайлу Михайловичу Осовському та
депутату сільської ради Ярославу Михайловичу Осовському з приводу
тяжкої втрати – смерті батька – Осовського Михайла Федоровича.

Працівники Боберківського НВК висловлюють щире співчуття директо-
ру школи Василю Дмитровичу Сахарнацькому та вчителю української
мови та літератури Ганні Максимівні Сахарнацькій з приводу тяжкої втрати
– смерті матері та свекрухи.

Виконавчий комітет та депутатський корпус Боберківської сільської ради
висловлюють щире співчуття депутатові сільської ради Василю Дмитро-
вичу Сахарнацькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Похресниця Лідія Дудурич  з Борині зі своєю сім’єю глибоко сумує з
приводу смерті хресного батька Василя Петровича Гришканича і вис-
ловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Класний керівник Леся Романівна Цибак та випускники Верхненської
СШ 2001 року глибоко сумують з приводу трагічної загибелі однокласника
Василя Миколайовича Марчишака і висловлюють щире співчуття дру-
жині Наталії, синочку, родичам та близьким покійного.

Колектив Верхненської сільської ради глибоко сумує з приводу трагічної
смерті Василя Миколайовича Марчишака і висловлює щире співчуття
рідним і близьким покійного.

Педагогічний колектив Комарницького НВК висловлює щире співчуття
вчителю початкових класів Стефі Володимирівні Височанській з приводу
смерті брата – Михайла.

Продам бджолосім’ї разом з
вуликами, порожні вулики, ме-
догонку і рамки.

Звертатися по тел.:
0990930560, 0685030207.

Продаємо склади
У м. Турка, вул. Травнева, пло-

ща – 850 м2, 1/1 цегляні, збудо-
вані в радянські часи, 18х48 м,
висота – 5 м, без опалення.

Зручне розміщення – 0,5 км до
залізничного вокзалу та авто-
вокзалу, 100 м – від головної до-
роги. Є світло, газ і вода поряд;
0,25 га приватизованої землі.

Ціна – 756000 грн. Тел.: (096)
9734158 Василь.

Втрачений диплом (професія
«Електоромонтер з ремонту та
обслуговування електроустатку-
вання», водій автотранспортних
засобів категорії «С»), виданий
Турківським професійним
ліцеєм на ім’я Миколи Васильо-
вича Копанишина, вважати не-
дійсним.

Продам чотирьохкімнатну
квартиру – 66 кв. м (біля казна-
чейства), м. Турка. Будинок –
цегляний, 1989 року. Квартира
на другому поверсі. Євроремонт,
м/п вікна, центральна вода, газ,
парове опалення, накритий
балкон (5 м). Санвузол розділь-
ний. В квартирі залишаються
майже всі меблі. В наявності два
підвали, город та сарай. Ціна –
договірна. Хороший торг.

Галина – 0505203728, Олек-
сандр – 0678318596.

ÑÒÐ²ËßÂ ÒÀ ÄÎÁÈÂÀÂ
ÏÐÈÊËÀÄÎÌ ² ÍÎÃÀÌÈ:

жахливе вбивство прикордонника у Сянках
У понеділок, 18 березня, близько 13 години, під час несення служби, 20-річний солдат строко-

вої служби відділу прикордонної служби «Сянки» впритул здійснив постріл у спину з автомата
Калашникова в інспектора прикордонної служби.

Після цього він завдав пораненому удар прикладом автомата по голові, від чого інспектор впав на
землю. Солдат продовжив бити вже лежачого прикордонника ногами. Зупинили його інші військовос-
лужбовці, які стали свідками події.

Пораненому негайно викликали карету швидкої допомоги, але, на жаль, дорогою до лікарні він
помер.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що військовослужбовець, зі зброї якого пролунав
постріл, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У вівторок, 19 березня, Личаківський райсуд Львова обрав 20-річному солдату строкової служби
ВПС «Сянки» Мостиського прикордонного загону запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
строком 60 діб, без альтернативи внесення застави. Також йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115
Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Військовослужбовцю загрожує від 7 до 15 років
позбавлення волі.

У загиблого 35-річного інспектора прикордонної служби залишилась дружина та новонароджений
синочок, на якого подружжя чекало більше десяти років.

Наш кор.

Так членами сім’ї фізичної
особи першого ступеня спорід-
нення для цілей оподаткування
вважаються її батьки, її чоловік
або дружина, діти такої фізичної
особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи
другого ступеня споріднення
вважаються її рідні брати та се-
стри, її баба та дід з боку матері
і з боку батька, онуки.

За нульовою ставкою податку
на доходи фізичних осіб оподат-
ковується спадщина, успадкова-
на членами сім’ї спадкодавця
першого та другого ступеня спо-
ріднення: батьки, чоловік або
дружина, діти, у тому числі уси-

новлені, рідні брати та сестри,
бабуся та дідусь, онуки.

Фізичні особи - резиденти, які
отримують спадщину (подару-
нок) від фізичної особи - рези-
дента, але не відносяться до
членів сім’ї першого та другого
ступенів споріднення, сплачу-
ють податок на доходи фізичних
осіб – за ставкою 5 відсотків від
вартості будь-якої спадщини.

Такий самий порядок оподат-
кування стосується і подарунків
- оподатковуються згідно з пра-
вилами, встановленими для
оподаткування спадщини. Пода-
рунки від родичів першого та
другого ступеня споріднення - за

нульовою ставкою. Від інших - 5
відсотків, від нерезидентів - 18
відсотків.

Скасовано необхідність оцін-
ки майна у разі спадкування
будь-яких об’єктів спадщини, які
оподатковуються за нульовою
ставкою, та дарування об’єктів,
які оподатковуються за нульо-
вою ставкою.

В інших випадках отримання
доходів у вигляді об’єктів спад-
щини/дарунків об’єктом оподат-
кування є оціночна вартість та-
ких об’єктів спадщини/дарунків,
визначена згідно із законом.

Вартість будь-якого об’єкта
спадщини (подарунка), що ус-
падковуються спадкоємцем від
спадкодавця – нерезидента –
оподатковується за ставкою 18
відсотків.

Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ

Самбірського управління ГУ
ДФС у Львівській області.

Спадщина від близьких
родичів не оподатковується
Турківська ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській

області нагадує, що нормами Податкового кодексу України
визначено перелік членів сім’ї фізичної особи першого та дру-
гого ступенів споріднення, а також питання оподаткування
спадщини за нульовою ставкою у разі успадкування майна цими
категоріями осіб.

Втрачений військовий квиток
– МК №6033139, виданий .Туркі-
вським РВК 23.06.1991р. на ім’я
Степана Миколайовича Пагули-
ча, вважати недійсним.

ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ØÀØÊÎÂÈÉ ÒÓÐÍ²Ð
У приміщенні Турківської ДЮСШ «Юність» 17 березня відбувся турнір з шашок, присвячений

Дню українського добровольця. У змаганнях взяли участь 16 спортсменів.
Перед початком турніру учас-

ників змагань привітав учасник
АТО Василь Малетич із села
Бітля.

За підсумками 8 турів, пере-
можцем турніру, з результатом
13 очок з 16 можливих, став на-
чальник оргвідділу Турківської
РДА Богдан Москаль, друге
місце посів заступник голови
Турківської районної ради Ва-
силь Костишак – 12 очок, третє
– майстер Турківського техніч-
ного ліцею Микола Мамчук – 12
очок.

Серед жінок і дівчат, які зма-
гались нарівні з чоловіками,
кращі результати показали уче-
ниці Турківської ЗОШ №1 Ірина
Малетич– 11 очок, Алла Бордун
– 9 очок, Марія Іванюк – 7 очок .

Серед юнаків кращі результати показали Андрій Кузьо – 8 очок, Роман Бордун – 7 очок, Михайло
Бойко – 6 очок.

Дмитро ПИСАНЧИН.


