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Дорогого, турботливого, люблячого сина, чоловіка, батька,
дідуся, брата Миколу Івановича Бринька, жителя с. Присліп, з
50-літтям щиросердечно вітають мама
Софія, дружина Лілія, дочка Наталія з
чоловіком Миколою, онук Іванко, сини
Михась і Андрій, теща Петрунеля, сестри
Катерина з сім’єю та Люба з сім’єю і вся
велика родина.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться до-

рога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоро-

в’я,
Радість і повага на многії літа.

Цими травневими весняними днями  святкує славний 90-
річний ювілей Галина Миколаївна Журавчик, жителька с.
Ільник.

Дорога і любляча наша матусе, бабусе і  прабабусе! Сердеч-
но вітаємо Вас з днем народження! Доля
вела Вас непростими стежками. Скла-
даємо шану мудрості і силі духу, з якими
Ви переживали всі випробування.
Прийміть від нас слова великої вдяч-
ності. Низький Вам уклін. Зичимо Вам,
рідненька, доброго здоров’я і Божого
благословення, щоб ми могли усі Вас
привітати ще й на 100-річний ювілей!

Вклоняємось, мамо, Вам низько до
ніг,

І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.

Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – дочки Наталія, Світлана, Ольга, Марія, Аня, сини

Михайло, Віктор, зяті Іван, Віталій, Богдан, Віктор, невістки Ми-
рослава і Наталія, онуки і правнуки.

Щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм – 50-річчям від
дня народження, яке святкувала 14 травня, люблячу і турбо-
тливу, чуйну і добру дружину, матусю, бабусю і сваху Ольгу Тяж-
кун із с. Красне. Бажаємо дорогій ювілярці міцного здоров’я,

великого людського щастя, родинно-
го тепла, довголіття.

Хай дорогу не встеляють хмари
І хода пружиниться тверда
Нехай усе потрібне буде,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, дружба
Та вічно нестаріюча душа.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед лю-

дей,
Усі найкращі на планеті квіти
Даруємо Вам у цей прекрасний

день.
З повагою – чоловік Василь, дочки

Аня та Уляна, зять Омелян та онучка
Маріянна, а також свати із с. Матків.

Коханого і люблячого чолові-
ка, дорогого і турботливого тату-
ся, дбайливого дідуся, доброго
зятя  і свата
Олександ-
ра Ілліча
Блажівсь-
кого, жите-
ля с. Ільник,
із прекрас-
ним 60-
річним юві-
леєм, який
с в яткув ав
16 травня,
від щирого
серця і з великою любов’ю віта-
ють дружина Ганна, син Роман,
невістка Світлана, дочка Ната-
лія, зять Роман, любимі дідусеві
онучки Віталіна і Яна, теща Оль-
га, свати із с. Закіпці Оксана та
Михайло та з м. Чоп – Надія і
Володимир і бажають дорогому
ювіляру міцного здоров’я, ра-
дості, добра, миру, достатку, Гос-
поднього благословення на
многії і благії літа!

На килимі життя, немов ча-
рівна м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна
дата.

Хай цвіт життя повік не од-
цвітає,

Нехай добро щоднини прибу-
ває.

Хай Матір Божа Вас охоро-
няє,

Ісус Христос здоров’я поси-
лає.

Нехай в душі панує доброта,
На щедрі щастям многії

літа!

Ó íåä³ëþ, 19 òðàâíÿ 2019 ðîêó, в куль-
турному центрі «Україна», відбудеться çâ³ò
Òóðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ãåííàä³ÿ Êî-
ãóòà про роботу Турківської міської ради за
2018 рік.
Ïî÷àòîê – î 14.00 ãîä.

ÂÈØÈÂÀÍÊÀ ÎÁÅÐ²ÃÀª,
ÂÎÇÂÅËÈ×Óª ÒÀ ÍÀÄÈÕÀª, ÄÎÄÀª

ÍÀÑÒÐÎÞ ÒÀ ÂÏÅÂÍÅÍÎÑÒ²

Уже традиційно, впродовж багатьох років, 16 травня в Україні відзначають День вишиванки. Це
знакове і патріотичне свято для кожного українця, який, одягнувши вишиванку, засвідчує свою автен-
тичність, самобутність, приналежність до великої держави, що зветься Україною. З вишиванкою здавна
пов’язано багато життєвих історій, що були визначальними та суспільно важливими для розвитку
держави. Водночас в народі є чимало легенд та передань про велику магічну силу вишиванки, яка
може захистити від життєвих негараздів. А так вишиванка – це гордість для кожного українця.

ßÊÙÎ ÁÐÀÊÎÍÜªÐÈ ÍÅ ÏÎÊÀÐÀÍ²...
У ніч, з 8 на 9 травня, у с. Комарники трапилася незвичайна

подія: браконьєри застрелили двох оленів на віддалі приблизно
150 м від Народного дому. Зранку місцеві жителі знайшли на
місці загибелі тварин копита та нутрощі. Припускають, що
жертвою браконьєрів стала й вагітна олениця.

Цей випадок збурив жителів села та місцевих мисливців. Вони підго-
тували спеціальне звернення до відділення поліції, керівництва рай-
держадміністрації та УТМіР з вимогою об’єктивно розібратися в цій
злочинній ситуації й покарати браконьєрів. Тим більше, що це дале-
ко не поодинокий випадок. Рік тому, в с. Буковинка, злочинці-мис-
ливці також застрелили оленя, а буквально недавно, 29 квітня, на
Обливаний понеділок, оленя застрелили неподалік с. Турочки.

На переконання авторів листа,  зокрема Валерія Височанського,
Василя Мричка, Ігоря Комарницького, Романа Матківського та інших
підписантів, якщо цей злочин не буде розкритий й винні – покарані,
то він спонукатиме й інших до вчинення подібних кримінальних про-
ступків. Понести покарання мають  всі особи, незалежно від посад та
соціального становища чи приналежності до тих чи інших структур.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Учні 1-Б класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 щиросердечно
вітають з днем народження добру, чуйну, вмілу людину, пре-
красного педагога, свого вчителя Аліну Вікторівну Редько.

Шановна наша перша вчи-
телько! З нагоди дня народ-
ження бажаємо Вам щастя і
міцного здоров’я, великих
успіхів у Вашій нелегкій праці,
удачі у житті. Нехай бадьорість
духу і ентузіазм ніколи Вас не
залишають, нехай завжди суп-
роводжують Вас гарний настрій
і усмішка на обличчі.

Вчителька перша, як ма-
туся для нас,

Сьогодні з днем народжен-
ня вітає Вас клас.

Бажаємо бути постійно
такою – красивою і моло-
дою,

Щоб посміхались Ви завж-
ди, як сонечко весною!

Нехай любов дарують Вам всі діти,
Здоров’я Вам, достатку і добра!
Будьте найщасливішою на світі,
Щоб Мати Божа Вас повсюди берегла!

БОБЕРКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Боберка

1.Капітальний ремонт кому-
нальної автомобільної дороги
вул. Прикордонна с. Боберка –
220,0 тис.грн.

2. Будівництво пункту пропус-
ку «Боберка-Журавин» через
державний кордон з Республі-
кою Польща- 160000,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт Народ-
ного дому в с.Боберка - 290,0
тис.грн.

4. Капітальний ремонт тепло-
траси та водогону, заміна вікон
Боберківського НВК – 600,0
тис.грн.

5. Капітальний ремонт авто-
мобільної дороги загального
користування місцевого значен-
ня С141908 Боберка-Бориня –
390000,0 тис.грн.

с.Дністрик-Дубовий
6. Регулювання русла Без-

іменного потоку в с.Дністрик-Ду-
бовий – 100,0 тис.грн.

7. Капітальний ремонт Народ-
ного дому в с.Дністрик –Дубовий
(заміна вікон, дверей та
покрівлі) – 600,0 тис.грн.

8. Капітальний ремонт ФАПу в
с. Дністрик –Дубовий - 295,0 тис.
грн.

9. Капітальний ремонт
Дністрик - Дубовицької ЗОШ І ст.
(влаштування внутрішнього туа-
лету, заміна дверей, утеплення
фасаду) – 400,0 тис.грн.

БОРИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
смт.Бориня

1.Реконструкція приміщення
спортзалу Боринського НВК  –
6865,7 тис.грн.

2.Реконструкція покрівлі КНП
«Боринська міська лікарня» -
1500,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт Народ-
ного дому -1000,0 тис.грн.

4. Рекультивація (реконструк-
ція) полігону твердих побутових
відходів в урочищі Вільховата на
території Боринської селищної
ради (коригування) – 18000,0
тис.грн.

НИЖНЬОВИСОЦЬКА
СІЛЬСЬКА  РАДА

с. Н.Висоцьке
1.Заміна покрівлі Нижньови-

соцького НВК – 800,0 тис.грн.
2.Капітальний ремонт Народ-

ного дому в с.Н.Висоцьке (пере-
криття даху) - 300,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт авто-
мобільної дороги Нижнє Ви-
соцьке – Багнувате -98000,0
тис.грн.

4. Капітальний ремонт авто-
мобільної дороги місцевого
значення   С 141903 Нижнє Ви-
соцьке – Карпатське – 98000,0
тис.грн.

5. Регулювання русла р.Стрий
в районі села Н.Висоцьке – 500
тис.грн.

с. Ропавське
6.Капітальний ремонт при-

міщення Народного дому с. Ро-
павське – 300,0 тис.грн.

7. Ремонт філії школи с. Ро-
павське (заміна вікон та дверей)
– 70,0 тис.грн.

8. Поточний ремонт кому-
нальної дороги по вул.Перший
потік с.Ропавське Нижньови-
соцької сільської ради  - 80,0
тис.грн.

с. Яблунів
9.Капітальний ремонт при-

міщення Народного дому с. Яб-
лунів (внутрішні роботи) – 300,0
тис.грн.

10.Капітальний ремонт Яблу-
нівської ЗОШ І-ІІ ст. (влаштуван-
ня внутрішнього туалету, заміна
дверей, заміна покрівлі) -600,0
тис.грн.

БІТЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Бітля
1.Реконструкція СЛА в с. Бітля

- 600,0 тис.грн.
2. Капітальний ремонт

Бітлянського НВК (заміна вікон
і дверей, реконструкція системи
опалення) – 1500,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт мосто-
вого переходу через р. Бітлянка
по вул. Ігнатівська в с. Бітля – 200,
тис.грн.

4. Реконструкція Народного
дому в с.Бітля – 1400,0 тис.грн.

с.Сигловате
5.Поточний ремонт моста че-

рез р. Бітлянка по вул. Сенькі-
вська в с. Сигловате – 400,0
тис.грн.

6. Капітальний ремонт
покрівлі Народного дому в с.Сиг-
ловате – 300,0 тис.грн.

7. Завершення ремонту ФАПу
с. Сигловате – 200,0 тис.грн.

8. Капітальний ремонт Сигло-

ватського НВК (заміна вікон,
дверей, покрівлі) – 400,0 тис.грн.

9. Придбання музичної апара-
тури для Народного дому с.Сиг-
ловате – 50,0 тис.грн.

ВЕРХНЬОГУСНЕНСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.В.Гусне
1.Капітальний ремонт Верх-

ньогусненського НВК (заміна
покрівлі, влаштування внутріш-
нього туалету) – 800,0 тис.грн.

2. Будівництво майданчика зі
штучним покриттям- 1500,0
тис.грн.

3. Капітальний ремонт авто-
мобільної дороги загального
користування місцевого значен-
ня С141936 Нижнє Гусне-
Верхнє Гусне – 49000,0 тис.грн.

4. Берегоукріплення річки Гус-
нянка – 898,1 тис.грн.

5. Капітальний ремонт Народ-
ного дому в с.В.Гусне (фасад,
внутрішні роботи) – 400,0 тис.грн.

ВЕРХНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Верхнє
1.Капітальний ремонт Верх-

ненського НВК (утеплення фа-
саду, заміна ринв) – 600,0
тис.грн.

с.Нижнє
2.Капітальний ремонт ФАПу в

с.Нижнє  – 200,0 тис.грн.
3. Капітальний ремонт Ниж-

ненської ЗОШ І-ІІ ст. (влаштуван-
ня внутрішнього туалету, заміна
вікон та покрівлі) – 800,0 тис.грн.

с.Яворів
4. Облаштування внутрішньо-

го туалету Яворівської ЗОШ-
280,0 тис.грн.

5. Капітальний ремонт ФАПу в
с.Яворів  – 200,0 тис.грн.

ВОВЧЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Вовче
1.Капітальний ремонт

спортивного залу Вовченського
НВК (заміна системи опалення,
заміна вхідних дверей, внутрішні
роботи) – 400,0 тис.грн.

2. Будівництво газопроводу
с.Вовче – 4500,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул.Цент-
ральна с.Вовче – 296,0 тис.грн.

4. Капітальний ремонт
лікарської амбулаторії с.Вовче –
167,2 тис.грн.

ГОЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Головське
1.Влаштування внутрішнього

туалету в приміщенні Головської
ЗОШ І-ІІ ст.  - 200,0 тис.грн.

2. Підведення Інтернет-ме-
режі до Головської ЗОШ І-ІІ ст. –
100,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт Народ-
ного дому «Просвіта» в с.Го-
ловське  - 200,0 тис.грн.

с.Зубриця
4. Капітальний ремонт Народ-

ного дому «Просвіта» в с.Зубри-
ця (заміна вікон) – 150,0 тис.грн.

5. Капітальний ремонт ФАПу
с. Зубриця (заміна даху) – 100,0
тис.грн.

ЗАВАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Завадівка
1.Завершення реконструкції

будівель військового містечка
під відділення Турківської КЦРЛ
на 160 ліжок – 600,0 тис.грн.

2. Капітальний ремонт Завад-
івського НВК (заміна підлоги,
навішування ринв та водостічних
труб) -200,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення (з використан-
ням світлодіодних ламп) по вул.
Центральна, вул. Середня, вул.
Потік с .Завадівка – 400,0
тис.грн.

4. Встановлення тренажерно-
го майданчика на території За-
вадівського НВК – 70,0 тис.грн.

с.Мельничне
5. Встановлення  тренажерно-

го майданчика на території
Мельничненського НВК – 70,0
тис.грн.

6. Капітальний ремонт Мель-
ничненської ЗОШ І-ІІ ст. (добудо-
ва двох класних кімнат, влашту-
вання внутрішнього туалету, ре-
монт учнівської майстерні)  -
900,0 тис.грн.

с.Лосинець
7.Встановлення тренажерно-

го майданчика на території Ло-
синецької ЗОШ І-ІІ ст.-70,0
тис.грн.

8. Реконструкція навчального
корпусу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.
з будівництва котельні – 6918,0
тис.грн.

с.Ясенка-Стецьова
9.Ремонт філії (с. Ясенка-Сте-

цьова) Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. -
60,0 тис.грн.

10. Ремонт Народного дому с.
Ясенка-Стецьова  - 50,0 тис.грн.

ІЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Ільник
1.Капітальний ремонт

Ільницького НВК (заміна систе-
ми опалення, заміна підлоги у

спортивному залі) – 600,0
тис.грн.

2. Будівництво мереж вулич-
ного освітлення по вул. Цент-
ральна с. Ільник (протяжність 3
км) – 300,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт Народ-
ного дому в с. Ільник (заміна
вікон, дверей, внутрішні роботи)
– 300,0 тис.грн.

с.Закіпці
4. Капітальний ремонт Ільник

- Закіпчанської ЗОШ І ст. (влаш-
тування водогону, заміна
покрівлі та дверей) – 500,0
тис.грн.

5. Капітальний ремонт авто-
мобільної дороги загального
користування місцевого значен-
ня С 141904 Турка-Ільник  -
70000,0 тис.грн.

с.Радич
 6.Капітальний ремонт Ра-

дицької ЗОШ І-ІІ ст. (заміна вікон
та дверей, ремонт фундаменту)
– 400,0 тис.грн.

ІСАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Ісаї
1.Заміна покрівлі учнівської

майстерні та бібліотеки Ісаївсь-
кого НВК – 300,0 тис.грн.

КАРПАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Карпатське
1.Капітальний ремонт Кар-

патського НВК ім. М. Іваничка
(заміна вікон та дверей, заміна
підлоги) – 700,0 тис.грн.

2. Капітальний ремонт ФАПу в
с.Карпатське (покрівля, фасад,
внутрішні роботи) – 800,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт моста
в с. Карпатське через р. Гнилян-
ка- 500,0 тис.грн.

ВЕРХНЬОВИСОЦЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.В.Висоцьке
1.Капітальний ремонт Народ-

ного дому в с.В.Висоцьке (пере-
криття даху) -250,0 тис.грн.

2. Будівництво спортивного
майданчика зі штучним покрит-
тям – 1500,0 тис.грн.

3. Регулювання русла р.Стрий
в районі В.Висоцьке – 500,0
тис.грн.

4. Капітальний ремонт Верх-
ньовисоцького НВК (заміна
покрівлі будівлі пришкільного
інтернату, влаштування внутріш-
нього туалету НВК) – 1000,0
тис.грн.

5. Будівництво спортзалу Вер-
хньовисоцького НВК –
4000,0тис.грн.

ЩОБ ЗАПЛАНОВАНЕ
ЗРЕАЛІЗУВАТИ, ТРЕБА

НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ
Вчорашньому засіданню ради регіонального розвитку, яке відбулося у сесійній залі Турківсь-

кої районної ради, передувала велика підготовча робота. Голова райдержадміністрації Олек-
сандр Лабецький, його заступники, керівники відділів та управлінь побували в усіх населених
пунктах Турківщини, де на зібраннях обговорили перспективні плани розвитку відповідних те-
риторій на 2019-2021 роки. Систематизувавши пропозиції та об’єднавши їх в єдиний перспек-
тивний план Турківщини, запрошені на засідання голови сільських рад, директори навчальних
закладів, керівники освіти та культури, структурних підрозділів РДА обговорили перспекти-
ви розвитку району та те, яким чином можна зреалізувати намічене. Треба розуміти, що  роз-
писані плани по кожному населеному пункті – це задум, під який потрібно винайти кошти. Хоча
на деякі проекти уже передбачено фінансування. Водночас перспективний план – це не є догма
і до 25 травня  бажаючі ще можуть пропонувати зміни та доповнення.

Переглянувши спеціально підготовлену презентацію, запрошені мали можливість поспілку-
ватися з головою РДА Олександром Лабецьким, головою районної ради Володимиром Лозюком
та головою громадської ради при голові райдержадміністрації, заслуженим працівником куль-
тури України Петром Косачевичем. Під час діалогу було порушено цілий ряд питань, найбіль-
ше з яких стосується ремонту доріг,  шкіл району, підключення Інтернету до навчальних
закладів. Зрозуміло, що на всі дати вичерпну відповідь в контексті того, як профінансувати
заплановані проекти, наразі нереально. Очевидним є те, що всім – як керівництву району, так
і керівникам на місцях – треба працювати, залучаючи кошти з різних джерел, і тоді, без сумніву,
буде результат. Голова районної ради Володимир Лозюк звернув увагу сільським головам, що
від них багато в цьому плані залежить. Чомусь окремі плідно працюють над розбудовою тери-
торій, пишуть проекти, беруть участь у всіх заходах, де йдеться про соціально-економічний
розвиток, а деякі відсиджуються. Дав він пораду й директорам шкіл, щоб звернулися до своїх
колишніх учнів, які сьогодні стали великими бізнесменами, аби зареєстрували свої підприєм-
ства в тих селах, де народилися та здобули початкову освіту. Зрозуміло, що громада тоді
розвиватиметься продуктивно й ефективно, а  підприємець, що прислухається до прохання,
користуватиметься шаною та авторитетом.

Отож подаємо перспективний план розвитку територій Турківського району на 2019-2021
роки в розрізі сільських рад та населених пунктів:
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КОМАРНИЦЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.Комарники
1.Капітальний ремонт Комар-

ницького НВК (заміна вікон та
дверей, заміна підлоги, ремонт
системи опалення) -500,0
тис.грн.

2. Капітальний ремонт На-
родного дому в с.Комарники (за-
міна вікон)  - 200,0 тис.грн.

с.Буковинка
3. Капітальний ремонт доро-

ги Комарники-Закичера-Буко-
винка – 2000,0 тис.грн.

КРАСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Красне
1.Капітальний ремонт Крас-

ненської ЗОШ І-ІІ ст. (заміна
покрівлі та ремонт фасаду) -
350,0 тис.грн.

2. Реконструкція будівлі  На-
родного дому в с.Красне – 350,0
тис.грн.

3. Капітальний ремонт ФАПу в
с.Красне (перекриття даху, утеп-
лення фасаду) – 350,0 тис.грн.

4. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул.Л.Украї-
нки (протяжність 3,2 км) – 350,0
тис.грн.

КРИВКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Кривка
1.Капітальний ремонт Кривкі-

вської ЗОШ І-ІІ ст. (влаштування
внутрішнього туалету, заміна
вікон) – 400,0 тис.грн.

2. Проведення Інтернет-ме-
режі – 500,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул.І.Франка
(протяжність 4 км) – 400,0
тис.грн.

ЛАСТІВКІВСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.Ластівка
1.Заміна покрівлі та будівниц-

тво внутрішнього туалету Ластів-
ківського НВК -600,0 тис.грн.

2. Будівництво спортивного
майданчика зі штучним покрит-
тям с.Ластівка – 1500,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт Народ-
ного дому в с.Ластівка – 300,0
тис.грн.

с.Коритище
4. Капітальний ремонт Народ-

ного дому в с.Коритище (по-
крівля) – 300,0 тис.грн.

с.Свидник
5. Капітальний ремонт Народ-

ного дому в с.Свидник (покрівля,
вікна, двері) – 300,0 тис.грн.

ЛИБОХОРСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.Либохора
 1.Будівництво загальноосвіт-

ньої школи І-ІІІ ступенів на 480
учнівських місць в с.Либохора –
83835,0 тис.грн.

2. Капітальний ремонт авто-
мобільної дороги загального
користування місцевого значен-
ня   С 141901 Верхнє Висоцьке-
Либохора – 70000,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт Либо-
хорської ЗОШ І-ІІІ ст. (ремонт
пічного опалення) – 200,0
тис.грн.

4. Реконструкція Народного
дому №1 по вул. Центральна в
с.Либохора (перекриття даху,
заміна вікон та дверей,
внутрішні роботи) -500,0 тис.грн.

5. Реконструкція Народного
дому №2 с.Либохора – 813,0
тис.грн.

6. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул. Цент-
ральна  (протяжність 4 км) –
400,0 тис.грн.

7. Капітальний ремонт Либо-
хорської ЗОШ І-ІІ ст. (влаштуван-
ня внутрішнього туалету, заміна
покрівлі, влаштування водопро-

воду, ремонт пожежного виходу)
– 900,0 тис.грн.

8. Будівництво сільської
лікарської амбулаторії – 10555,0
тис.грн.

ЛІМНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Лімна
1.Капітальний ремонт

Лімнянського НВК імені Рома-
на Мотичака (влаштування внут-
рішнього туалету, заміна покрівлі
пришкільного інтернату) -500,0
тис.грн.

2. Будівництво спортивного
майданчика зі штучним покрит-
тям с.Лімна – 1500,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт авто-
мобільної дороги Лімна –
Дністрик Головецький (Посіч –
до межі Старосамбірського
району) – 1000,0 тис.грн.

4. Завершення реконструкції
гаража для пожежного автомо-
біля  - 70,0 тис.грн.

5. Завершення ремонту амбу-
латорії с. Лімна - 4425,529
тис.грн.

с.Жукотин
6.Заміна системи опалення

Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. -300,0
тис.грн.

7. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул. Цент-
ральна с.Жукотин (протяжність
1,5 км) – 400,0 тис.грн.

МОХНАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Мохнате
1.Реконструкція частини при-

міщення сільської ради під ам-
булаторію с.Мохнате – 98,0
тис.грн.

с.Матків
2. Капітальний ремонт фаса-

ду та майстерні Матківського
НВК – 300,0 тис.грн.

3. Капітальний ремонт  На-
родного дому села Матків  –
238,0 тис.грн.

ВЕРХНЬОЯБЛУНСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.Верхня Яблунька
1.Капітальний ремонт Верх-

ньояблунського НВК (заміна
покрівлі та укріплення стін) –
1000,0 тис.грн.

2. Будівництво спортивного
майданчика зі штучним покрит-
тям с.В.Яблунька -1500,0
тис.грн.

3. Будівництво гаражу для ав-
томобіля «швидкої допомоги» -
100,0 тис.грн.

НИЖНЬОЯБЛУНСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.Нижня Яблунька
1.Будівництво загальноосвіт-

ньої школи І-ІІІ ступенів на 360
учнівських місць в с.Н.Яблунька
– 50458,0 тис.грн.

2. Будівництво спортивного
майданчика зі штучним покрит-
тям в с.Н.Яблунька -1500,0
тис.грн.

3. Капітальний ремонт філії
ОНЗ Нижньояблунської ЗОШ
(їдальня та влаштування внутрі-
шнього туалету) – 300,0 тис.грн.

4. Будівництво сільської
лікарської амбулаторії в с. Н.
Яблунька – 10355,0 тис.грн.

НИЖНЬОТУРІВСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.В.Турів
1.Капітальний ремонт авто-

мобільної дороги місцевого
значення С 141912 Верхній Турів
– Нижнє, на ділянці км 0+000-
км.7+900 – 35000,0 тис.грн.

2. Капітальний ремонт Народ-
ного дому в с. В.Турів (заміна
підлоги, укріплення фундамен-
ту, фасад) -150,0 тис.грн.

с.Н.Турів
3. Капітальний ремонт систе-

ми опалення Нижньотурівсько-

го НВК – 150,0 тис.грн.

ПРИСЛІПСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Присліп
1.Будівництво берегоукріп-

лення у с. Присліп від підтоплен-
ня паводковими водами річки
Літмир - 400,0 тис.грн.

2. Облаштування спортивного
майданчика біля Присліпсько-
го НВК -1400,0 тис.грн.

3. Добудова Народного дому
в с.Присліп – 1200,0 тис.грн.

4. Будівництво спортивного
майданчика зі штучним покрит-
тям с.Присліп – 1500,0 тис.грн.

5. Капітальний ремонт При-
сліпського НВК (заміна дверей
та електропроводки) – 200,0
тис.грн.

РИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Риків
1.Реконструкція покрівлі

спортзалу Риківської ЗОШ І-ІІ ст.
- 400,0 тис.грн.

с.Межигір’я
2. Капітальний ремонт Народ-

ного дому в с.Межигір’я - 200,0
тис.грн.

3. Капітальний ремонт доро-
ги по вулиці Центральна в с.Ме-
жигір“я – 300,0 тис.грн.

с.Багнувате
4. Капітальний ремонт ФАПу в

с.Багнувате – 200,0 тис.грн.

РОЗЛУЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с. Розлуч
1.Капітальний ремонт Роз-

луцького НВК (заміна дверей,
підсилення фундаменту, ремонт
їдальні) – 300,0 тис.грн.

2. Реконструкція культурно-
медичного центру в с. Розлуч  -
4588,9 тис.грн.

3. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення (протяжність 3
км) – 400,0 тис.грн.

ЯВІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Явора
1.Реконструкція приміщення

спортивного залу Явірської ЗОШ
І-ІІІ ст.. у с.Явора  – 5011,6 тис.грн.

2. Поточний середній ремонт
автомобільної дороги загально-
го користування місцевого зна-
чення О141902 Турка-Східниця
– 175000,0 тис.грн.

3. Переоблаштування частини
адмінбудівлі під дитячий садок
– 2700,0 тис.грн.

4. Реконструкція стадіону
с.Явора -300,0 тис.грн.

с.Мала Волосянка
5. Ремонт приміщення філії

школи с. Мала Волосянка (замі-
на 4 вікон та дверей) – 70,0
тис.грн.

6. Будівництво спортмайдан-
чика та придбання спортивного
інвентаря для філії школи с.
Мала Волосянка – 30,0 тис.грн.

7. Ремонт автодороги Явора –
Мала Волосянка, зокрема очи-
щення кюветів  -14000,0 тис.грн.

СЯНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Сянки
1.Капітальний ремонт Сянкі-

вської ЗОШ І-ІІ ст. (заміна
покрівлі, ремонт фасаду) – 400,0
тис.грн.

2. Реконструкція системи опа-
лення Народного дому в с.Сян-
ки (заміна електропроводки,
облаштування відмостки,
внутрішні роботи) – 150,0 тис.грн.

м.ТУРКА
1.Реконструкція приміщення

під стаціонарне відділення з
паліативною та хоспісною опі-
кою для постійного та тимчасо-
вого проживання одиноких не-
працездатних громадян по
вул.С.Стрільців, 222 – 1910,6
тис.грн.

2. Капітальний ремонт

покрівлі  Будинку дитячої та
юнацької творчості – 249,0
тис.грн.

3. Реконструкція очисних спо-
руд у м.Турка – 99000,0 тис.грн.

4. Капітальний ремонт Туркі-
вської дитячої музичної школи –
100,0 тис.грн.

5. Реконструкція фасадів та
горищного перекриття  Турківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.№1- 8403,1
тис.грн.

6. Капітальний ремонт спорт-
залу Турківського НВК (заміна
вікон та дверей) – 300,0 тис.грн.

7. Капітальний ремонт кому-
нальної дороги по вул. Поляна,
1,2 км. – 1000,0 тис.грн.

8. Капітальний ремонт кому-
нальної дороги по вул.Джерель-
на, 1,2 км. – 1000,0 тис.грн.

9. Поточний ремонт кому-
нальної дороги по вул.Зелена
1,8 км. – 1300,0 тис.грн.

10. Будівництво лінії електро-
передач по вул. Зелена  - 2900,0
тис.грн.

11.Облаштування дитячого
майданчика в ДНЗ по вул.Трав-
нева – 70,0 тис.грн.

12. Капітальний ремонт Туркі-
вського НВК №1 (ремонт канал-
ізаційних мереж) – 200,0 тис.грн.

13. Капітальний ремонт Туркі-
вської гімназії №1 ім.О.Ільниць-
кого (покрівлі, фасаду) -12000,0
тис.грн.

14. Добудова басейну до
будівлі Турківського НВК -
10000,0 тис.грн.

15. Капітальний ремонт КНП
«Турківський РЦ ПМСД» (піднят-
тяч даху, перекриття даху, фа-
сад) -1000,0 тис.грн.

16. Реконструкція гірськолиж-
ного витягу ДЮСШ (вул.Горішня)
– 1000,0 тис.грн.

ХАЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Хащів
1. Капітальний ремонт Хащі-

вської ЗОШ І-ІІ ст. (влаштування
внутрішнього туалету, заміна
вікон та дверей) – 500,0 тис.грн.

2. Капітальний ремонт Народ-
ного дому в с.Хащів (заміна
підлоги, покрівлі) – 500,0 тис.грн.

с.Лопушанка
3. Капітальний ремонт авто-

мобільної дороги О 141904 Тур-

Загублені посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – серія ВС №
044693, на ім’я Івана Ярославовича Смутка; серія – ВС № 044694,
на ім’я Андрія Ярославовича Смутка, видані 07.11.2013р. відділом у
справах сім’ї та молоді Турківської РДА, вважати недійсними.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС 067192 від
06.12.2013р., видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Мар’яна Івано-
вича Фазана, вважати недійсним.

Вчора голова Турківської РДА Олександр Лабецький, згідно Указу
Президента України, вручив орден «За мужність» учаснику Євро-
майдану, сотнику 29-ї Бойківської сотні Івану Круцу та відзнаку «За
участь в антитерористичній операції» учаснику АТО Василю Мале-
тичу.

ка-Лопушанка – 210000,0
тис.грн.

4. Будівництво пункту пропус-
ку «Лопушанка-Міхновець» че-
рез державний кордон з Респуб-
лікою Польща – 150000,0
тис.грн.

ШАНДРОВЕЦЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА

с.Шандровець
1. Капітальний ремонт (захо-

ди з енергозбереження)
шкільної їдальні в с.Шандро-
вець – 200,0 тис.грн.

2. Капітальний ремонт при-
міщення Шандровецького НВК
(початкові класи) (заміна
покрівлі, заміна вікон та дверей,
ремонт підлоги) – 299,0 тис.грн.

3. Ремонт системи опалення
Шандровецького НВК – 100,0
тис.грн.

4. Встановлення тренажерно-
го майданчика  в с.Шандровець
– 70,0 тис.грн.

ШУМ’ЯЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Шум’яч
1 Капітальний ремонт Шум“-

яцької ЗОШ І-ІІ ст. (ремонт фаса-
ду, заміна дверей) - 300,0
тис.грн.

2. Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул. Горішня
с.Шум’яч – 279,0 тис.грн.

3. Реконструкція системи опа-
лення в Народному домі с.Шум-
’яч – 100,0 тис.грн.

ЯСЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с.Ясениця
1. Реконструкція системи опа-

лення Ясеницького НВК та до-
будова котельні – 300,0 тис.грн.

2. Будівництво ліній електро-
передач та вуличного освітлен-
ня в с.Ясениця (3 км) – 400,0
тис.грн.

3. Капітальний ремонт
лікарської амбулаторії
(внутрішні роботи, укріплення
фундаменту) – 299,0 тис.грн.

с.Кіндратів
4. Капітальний ремонт Народ-

ного дому с Кіндратів (заміна
покрівлі) – 299,0 тис.грн.

Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАСЛУЖЕНІ НАГОРОДИ
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Народився Богдан Буштин у
невеличкому мальовничому
селі Яблунів, через яке протікає
швидкоплинна гірська річка Яб-
лунівка. Село було убоге, про що
засвідчували  чимало халуп –
невеликих злиденних жител, які,
до речі, були не тільки  в Яблу-
нові. Саме на берегах Яблунів-

ки сільська дітвора проводила
своє дозвілля, ловила рибу, ку-
палася. Серед цих дітлахів був і
малий, допитливий  до всього та
беручкий і спритний Богдан. Всі
його любили за веселу, компан-
ійську вдачу.

У 1952 році Богдан прийшов у
перший клас Яблунівської вось-
мирічної школи, після закінчен-
ня якої вирішив навчатися в учи-
лищі механізації сільського гос-
подарства. Щоби розв’язати
зернову проблему у тодішньому
Радянському Союзі, 1954-60
роки стали роками освоєння
цілинних і перелогових земель,
і на виконання цього завдання
були потрібні кадри механіза-
торів та спеціалістів сільського
господарства. Тож молодий
юнак, проявивши ентузіазм,
пішов працювати на цілинні
землі. .Згодом, у 1964 році, був
призваний в ряди армії, а після
демобілізації влаштувався
водієм в Самбірську автоколо-
ну. Але любов до музики, вміння
прекрасно володіти грою на
баяні змусили Богдана залиши-
ти механізацію і привели тала-
новитого горянина до культосві-
тнього училища. Опанувавши
фах культпрацівника, в 1970 році
Богдана Буштина призначили
завідувачем клубу с. Ропавське,
а в 1972 році його затверджено
директором Будинку культури с.
Нижнє Висоцьке. Тож він май-
же півстоліття трудиться на ниві

культури.
 – Це старанна, відповідаль-

на людина. Практично на його
плечах лежить уся культосвітня
робота місцевого Народного
дому, – каже про Богдана Михай-
ловича заслужений працівник
культури України Петро Косаче-

вич. – Я віддавна знаю Богдана
Буштина. Сам акомпаніатор, чу-
дово грає на баяні. Більшу час-
тину свого життя, як мовиться,
він віддав праці на ниві культу-
ри. Народний фольклорний ко-
лектив, який у свій час був ство-
рений при Нижньовисоцькому
Народному домі, зарекоменду-
вав себе з позитивної сторони,
став улюбленцем усіх фести-
валів, свят і вечорів, які прохо-
дили в сільському клубі, або на
районній сцені. Цей колектив
представляв мистецтво Турків-
щини , в числі кращих колективів
району, на творчому звіті
«Відлуння бойківського краю»,
який проходив у Львові. Він яск-
раво популяризує різновидове і
багате мистецтво західних зе-
мель України, і нашого краю зок-
рема. Також Богдан Михайлович
– чудовий сім’янин, турботливий
батько, прекрасний господар,
який своїми руками  звів влас-
ний дім. Я знаю, що він не тільки
серед колег, а й серед одно-
сельців, користується великим
авторитетом і повагою.

Художній керівник НД с. Н.
Висоцьке Іван Цабан із вдячні-
стю відгукується про свого стар-
шого наставника, з яким працює
ось уже 8 років. При нагоді Іван
Йосипович добрим словом зга-
дує ентузіастів цього творчого
колективу: Галину Ірод, Надію
Коліщак, Надію Жавко, Катери-
ну Кузьович, Євгенію Буштин,

Софію Михавко, Софію Гафич,
надзвичайно активного Сергія
Середича, а також керівника
народного колективу Івана Цюр-
кала, з якими доводилось пра-
цювати раніше, а з деким і за-
раз. Ці люди по-справжньому
люблять мистецтво, несуть бой-
ківську пісню, коломийку у світ.

–За часи директорування Бог-
дана Буштина в Нижньому Ви-
соцькому був збудований На-
родний дім на 200 місць, – роз-
повідає Нижньовисоцький
сільський голова Ярослав Ірод.
– Приміщення нашого Народно-
го дому, одного з кращих в рай-
оні, й зараз добре збережене,
за винятком того, що  залишаєть-
ся перекрити його. У ньому по-
стійно відбуваються різні масові
заходи, приурочені визначним

датам календаря. До того ж
культпрацівники роблять це у
тісній взаємодії із місцевою шко-
лою та бібліотекою, якою заві-
дує Дарія Сташик.

– З раннього дитинства бать-
ки вчили мене – бути людяним і
скромним, – розмірковує п. Бог-
дан. – Грамотною людина може
стати завдяки освіті, науці, а інте-
лігентною, вихованою та культур-
ною – від народження. Водно-
час працювати у культосвітній
сфері варто тому, хто здатний
духовне ставити вище матері-
ального. Не маєш такої жилки –
не буде з тебе доброго художнь-
ого керівника, організатора, му-
зиканта, актора. Внутрішній світ,
якщо він багатий, – це своєрід-
ний дар від Бога. Духовна
бідність робить людей душевни-
ми каліками. На превеликий
жаль, це стосується й сьогодні-
шньої молоді, яка не вміє жити
музикою, піснею, поезією, живо-
писом…

Культура – це саме та галузь,
яка пропагує історичні і духовні
традиції народу, яка дає поштовх
розвитку творчих сил і здібнос-
тей. Культура – це дух, яким живе
країна, її народ. Тому дуже важ-
ливо спрямувати цей розвиток у
належне і правильне русло, що
робила впродовж  кількох деся-
тиліть і робить далі талановита,
обдарована, творча людина –
Богдан Буштин.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÅÍÒÓÇ²ÀÑÒ
ÑÂÎª¯ ÑÏÐÀÂÈ

Богдан Буштин – дитина війни –  1945-го року народження.
Кінець військового лихоліття – період, коли треба було
підніматись з руїни і жити далі. Коли було сутужно з усім – з
їжею, одягом, житлом, облаштуванням домашнього побуту.
Діти недоїдали, недосипали, працювали нарівні з дорослими,
тяжко робили на полі, аби допомогти родичам звести кінці з
кінцями, заготовляли дрова на зиму, дехто влаштовувався
до багатших селян у найми у своє, або й сусідні села – пасти
худобу, прибирати в хаті, поратися по господарству, аби за-
робити на кусок хліба. Ось через таке, заповнене турботами,
важкою працею, післявоєнне босоноге дитинство, як і десят-
ки його однолітків, пройшов малий Богдан. Як мовиться, з ма-
лих літ життя гартувало його.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем на-
родження буфетницю дитячого відділення
лікарні Ганну Василівну Ільницьку і бажа-
ють шановній ювілярці міцного здоров’я –
з роси і води, світлої радості в житті, благо-
получчя, миру, рясних Божих благословінь.

Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!

Дорогого свата, добру і щиру людину Миколу Івановича
Бринька, який 17 травня святкує свій золотий ювілей – 50
років – від щирого серця вітають свати з Турки – Дорко і Оля

та їхня дочка Марія з сім’єю. Вони бажають ювіляру
міцного здоров’я, безхмарного неба, родинно-
го тепла, життєвих сил і енергії, Господнього
благословення.

Хай серце радіє, душа хай сміється,
Хай будь-яка справа Вам завжди вдаєть-

ся.
Хай жде Вас приємних сюрпризів бага-

то,
Вітаємо Вас з днем народження, свате!

16 травня відсвяткувала  свій день народження жителька
м. Турка Марія Федорівна  Копитчак.

З нагоди дня народження дорогу і люблячу дочку і дружину,
турботливу і дбайливу матусю сердечно віта-
ють тато Федір, мама Ольга, чоловік Дмит-
ро, дочки Оксана, Вікторія та  син Ігор і
бажають їй  міцного здоров’я, здійснен-
ня бажань, світлої радості  в житті, лю-
бові, злагоди, достатку, Божої опіки на
довгій життєвій стежині.

Здоров’я, щастя не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік:
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.

Педколектив та профспілкова організація Либохорської
ЗОШ І-ІІІ ступенів від щирого серця вітають із 70-річчям вчи-

теля математики Василя Даниловича Сипливо-
го. Шановний ювіляре, нехай невичерпна

енергія, оптимізм будуть і надалі Вашими
супутниками у житті. Бажаємо міцного здо-

ров’я, завжди святкового настрою, родин-
ного затишку, благополуччя, Божого бла-
гословення – на многії літа.

Ювілей життєвий, то не просто
свято,

То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.

Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

ÊÎÍÒÐÎËÞÉÒÅ ÑÂ²É
ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÈÉ ÒÈÑÊ

З понеділка, 13 травня, на Львівщині стартувала традицій-
на весняна медична профілактична акція «Дні вимірювання ар-
теріального тиску у населення». Триватиме вона до 3 червня.
За минулу акцію у Львівській області виміряли артеріальний
тиск у 698744 осіб, вперше було діагностовано артеріальну
гіпертензію у 19487 осіб. А за даними лікаря-кардіолога Туркі-
вської КЦРЛ Катерини Ігнацевич, у 2018 році, в ході такої ж
акції в нашому районі було обстежено 11335 людей, з них впер-
ше виявлено артеріальну гіпертензію у 348 осіб. Такі акції над-
звичайно важливі і дають можливість виявити недугу і вчас-
но розпочати лікування.

– Гіпертонічна хвороба є найбільш поширеним захворюванням
серед патології серцево-судинної системи. І, що прикро, переваж-
на більшість хворих на неї не знають про це, – каже завідувач
лікарською амбулаторією ЗПСМ м. Турка, лікар-терапевт Інна Се-
менків. – Ось і недавно до нас на прийом прийшла жінка, ми запро-
понували їй зміряти тиск. Вона не проявляла бажання, мовляв, і
так завжди низький має, а коли ми таки зміряли в неї тиск, він
виявився дуже високим, а пацієнтка про це й не знала. Тому так
важливо завжди знайти час і можливість перевірити тиск. Найчас-
тішими ускладненнями артеріальної гіпертензії є гострі порушення
мозкового кровообігу (інсульт), інфаркт міокарда, ішемічна хвороба
серця. Тому закликаємо прийти на це просте обстеження і не лег-
коважити своїм здоров’ям.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Стрий – мабуть найбурхливі-
ша річка Львівщини. Найбільша
права притока Дністра, котра
вряди-годи несла більше води,
ніж  сам батько – Дністер.  Ра-
зом із найбільшою притокою,
Опором – улюблене місце відпо-
чинку туристів-водників, риба-
лок. Найкращі річкові піскові і
галькові пляжі в області - на
Стрию. Найбільші популяції
форелі і харіуса – у Стрию, Опорі
і притоках. Ця річка є найважли-
вішим джерелом питної води
для Львова і найбільших міст
Прикарпаття – Дрогобич, Стрий,
Трускавець. А ще – простір для

відпочинку на природі.
І Свіча – не така знаменита,

як дві попередні. Але – найчист-
іша, найкраще збережена при-
родна річка області, – принада
для туристів-водників, люби-
телів незайманої природи і
кришталево чистої води. Річка,
яка струменить на межі
Львівської і Івано-Франківської
областей і разом з притокою
Мізунка, за особливу цінність,
оголошена заказником. На
Франківщині, але не на
Львівщині, де на неї вже  гос-
трять зуби ласі до грошей ділки.

У наш  час, коли безконтроль-
на і безкарна забудова міст не
залишає людині простору для
відпочинку на природі і з приро-
дою, коли життєве середовище
рідкісних і рослин, і тварин зни-
кає зі швидкістю світла, будь-які
збережені природні екосистеми
– це наш внесок у майбутнє, кот-
ре визначатиметься не перева-
гою грошей над будь-якими
цінностями, а забезпеченням
гармонійного, спільного розвит-
ку людини і природи. А річки –
природні, чисті, стрімкі – нале-
жать до найбільш цінних і
рідкісних екосистем. У
Львівській області ці три річки
складають чи не весь «стратегі-
чний запас». Як тільки нові – гро-
шовиті - підкорювачі природи їх
забудують – все. Катма.  На
жаль, дії обласної влади і енер-
гетичних ділків свідчать про те,
що замість державницького
підходу, переважає підхід «бери
стільки, скільки можеш взяти».

І першими під удар потрапили
саме вони: Дністер, Стрий і
Свіча.

Річ у тім, що в Україні продов-
жує діяти так званий зелений
тариф – тобто спеціально вста-
новлена ціна на електроенер-
гію, котра визначається у євро і
є вищою за ціну реалізації елек-
троенергії споживачам на енер-
горинку України. Цей тариф по-
ширюється на електроенергію,
вироблену сонячними, вітрови-
ми електростанціями, малими
гідроелектростанціями та низ-
кою інших. І якщо нарікань на

екологічну шкоду від сонячних
електростанцій,  здається, не
було, то малі гідроелектрос-
танції мають дуже погану славу.

Електроенергія від малих ГЕС
продається державному
підприємству «Енергоринок» за
зеленим тарифом – ціною, що
істотно вища від ціни продажу
споживачам. Таким чином,
«змішана» з електроенергією
інших виробників, вона підвищує
вартість електроенергії для спо-
живачів – населення і господар-
ства. І це у країні, де існує надли-
шок електроенергії, і її продають
за кордон дешевше, ніж на влас-
ному ринку. При цьому усьому
загальний виробіток електрое-
нергії – від близько півтори сотні
малих, міні - та мікроГЕС в Ук-
раїні – у 2018 році склав аж…
0,25%. Чверть відсотка.

Чому ж екологи, туристи, нау-
ковці, рибалки виступають кате-
горично проти забудови особли-
во цінних  річок гідроелектрос-
танціями – великими і малими?

Основна причина -  у тому, що
вся історія будівництва гідрое-
лектростанцій в Україні рясніє
прикладами згубних наслідків
для людини і природи.

Той же ж Дніпро з каскадом
гідроелектростанцій, для яких
затопили величезні масиви зе-
мель і десятки поселень.

І малі ГЕС, через які десятки
річок перетворились на вервич-
ки ставків із гнилою водою, або
на  сухі річища, де вода з’яв-
ляється тільки у періоди па-
водків.

Десяток видів риб, зникнення
яких, як зазначено у Червоній
книзі, спричинено гідротехніч-
ним будівництвом. Цих риб не
побачать наші діти, вони більше
не зблиснуть у струмені рибалці,
вони більше не йтимуть угору
річкою тисячолітнім маршрутом,
щоб продовжити життя.

Убитий водний туризм, який
дає здоров’я, наснагу і можли-
вості для відпочинку. Той, хто
любить кришталеву воду, чи той,
хто підкорює пороги гірських
річок, ніколи не проміняє їх на
позеленіле, замулене водосхо-
вище-ставок.

Зникла, або забруднена,
прісна питна вода, що є не про-
сто джерелом життя, але й його
колискою, і самим життям.

Пляжі, з яких зникатиме пісок,
адже води річки більше не не-
стимуть його вниз течією.

А головне, ми втратимо щось
невловиме, щось таке, що ство-
рює відчуття життя, причетності
до природи, єдності із навко-
лишнім світом, простору,
спільності і цінності води і річок
– живильних артерій, що її не-
суть.

Річки вмирають мовчки…
Саме так,  адже річка не здатна
себе захистити у суді, чи висту-
пити перед депутатами. Вона не
здатна оплатити поїздку до
Німеччини для голови сільради,
директора школи і священика,
як це роблять забудовники.
Вона не здатна заплатити гроші
«зеленого тарифу» у кишені
ділків, пообіцяти нову дорогу
селу і нові надходження до бюд-
жету.

Все, що вона дає, вона дає
безкоштовно. Тисячі років. Усім,
хто ставиться до неї із повагою,
розумінням і турботою. А втра-
тити її легко. Одне рішення вла-
ди, один мільйон євро «інвес-
тицій»…

І якщо завтра ми їх втратимо,
хтось це може навіть не поміти-
ти.

Керівник області полетить
відпочивати на пісковий пляж
чергових Мальдівів.

Власник електростанції спраг-
ло слідкуватиме за грошима, що
потечуть на його рахунок від за-
кутої у бетон річки…

Села зникнуть, а люди… Виї-
дуть, забудуть, звідки їх корін-
ня…

Риба залишиться на малюн-
ках і у Червоній книзі, у розділі
«зниклі»…

Туристи-водники поїдуть на
гірські річки інших країн, зали-
шаючи гроші тамтешнім госпо-
дарям садиб,  а ті, кому забрак-
не грошей, на смартфонах  бу-
дуть переглядати фотографії із
країн, де «справжнє життя»…

Вода… Буритимуть глибші
свердловини, витрачатимуть
більше коштів на очистку, селя-
нин чи містянин нарікатиме на
великі суми у платіжках і іржаву
воду у крані. А  згодом забуде
смак тієї чистої води.

Але втратимо ми всі. Щось
набагато більше. Те, що робить
нас людьми і є частиною того,
що називається Батьківщина.

Анатолій ПАВЕЛКО,
«Бюро екологічних

розслідувань»

Ð²×ÊÈ ÂÌÈÐÀÞÒÜ ÌÎÂ×ÊÈ
Найціннішим річкам Львівщини – Дністер,

Стрий і Свіча - загрожує знищення
Багатьом мешканцям області вони добре відомі: Дністер –

друга за розміром річка України, колиска кількох цивілізацій на
Прикарпатті (зокрема, Трипільської), білих хорватів, галиць-
ко-волинської держави.  Річка, котра впродовж століть відігра-
вала роль живильної артерії для жителів долини – напувала
людей і худобу, довколишні поля, слугувала купіллю, шляхом
до далеких країв,  постачала рибу до столу, створювала спри-
ятливий клімат для заліщицьких помідорів і формувала не-
повторний краєвид Прикарпаття – бере початок саме на
Львівщині.

УКРАЇНЦІВ
ПОРАХУЮТЬ У 2020-МУ

На Львівщині розпочалась активна підготовка до проведен-
ня Всеукраїнського перепису населення 2020 (на виконання роз-
порядження КМУ від 09.04.2008 № 581-р “Про Всеукраїнський
перепис населення” (зі змінами).

Мета перепису – отримання достовірних, об’єктивних та цілісних
даних, про населення країни в цілому та в кожній адміністративно-
територіальній одиниці.

Програма перепису включатиме такі основні питання: демог-
рафічні ознаки, зайнятість населення, міграція, житлові умови.

Упродовж 2019 року заплановано утворення обласної (районної)
комісії з питань сприяння проведення Всеукраїнського перепису
населення 2020. На даний час Головне управління статистики у
Львівській області, разом із органами виконавчої влади та місцево-
го самоврядування, проводять першочергові переписні роботи щодо
уточнення меж міських населених пунктів; упорядкування адресно-
го господарства: назв вулиць, провулків, номерів кварталів, будинків
і  квартир; актуалізацію картографічного матеріалу.

Перепис у Львівській області охопить 44 міста, 34 селища місько-
го типу, 1850 сільських населених пунктів, 822 тис. домогосподарств
та 475 тис. житлових будинків, 2,5 млн. осіб.

 Сьогодні важливо налагодити співпрацю усіх структур для забез-
печення належної підготовки та проведення Всеукраїнського пе-
репису населення у 2020 році.

Головне управління статистики у Львівській області.

Дорогого сина, внука, брата, жителя с. Штуківець Петра Ми-
хайловича Гориля, з 25-річчям від дня народження  щиро-
сердечно вітають мама Стефа, тато Михайло, баба Стефа,
брати Михайло, Микола, Іван; братови Женя, Аня, Оксана; се-
стри Марія, Катерина, Світлана;, швагри
Іван, Коля, а також племінники, і бажа-
ють йому міцного здоров’я, щасливої
долі, сповнення всіх мрій і бажань, а від
всієї родини Божого благословення.

Хай Тебе Бог оберігає.
Щасливу долю посилає.
Мати Пречиста на крилах тримає
І до ста літ благословляє.
У Тебе, синочку, – ювілей.
Всією сім’єю Тебе вітаємо,
Здоров’я, щастя, радості на кожний

день
Від усього серця, Тобі бажаємо!

Коханого чоловіка, люблячого тата, дорогого зятя, швагра  і
вуйка – Миколу Івановича Бринчака – щиросердечно вітають
із ювілейним днем народження дружина Оксана, дочки Ма-
рина і Ольга, теща Марія, свість Надія з сім’єю, швагри Василь
з сім’єю і Михайло, та дідо Юрій. Дорогому ювіляру рідні бажа-
ють щастя, міцного здоров’я, подальших успіхів у житті, родин-
ного тепла, поваги від людей та Божого благословення на многії
і благії літа!

Нехай Тобі щасливо у світі живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеть-
ся,

Хай щастя і радість приходять
до хати,

Хай доля дарує Тобі років багато.
Щоб тільки все гарне в житті по-

велося,
Хай збудеться все, що іще не збу-

лося.
Господь хай дарує надію й тепло –

На многії літа, на щастя й добро!

Дорогу братову – Мирославу Василівну Теслюк, жительку с.
В. Висоцьке, щиросердечно вітають з днем народження сес-
три чоловіка Ольга, Євгенія, Надія, Люд-
мила – з сім’ями та брат чоловіка Мар’ян з
сім’єю і бажають люблячій іменинниці, аби
Господь дарував їй міцне здоров’я, світлу
радість в житті, благополуччя, Свою ласку,
опіку і благословення.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
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Народився Михайло Зубрицький у горах і постать його
як велику гору можна роздивитися тільки здалека. Про
нього великий Франко говорив:

«Михайло Зубрицький – історик і етнограф, а при тім,
сам син селянської сім’ї, він почуває потребу вникнути
якнайглибше в душу народу і передати нам, відбитим
культурною течією далеко набік від того народу, його
духовне і моральне обличчя в можливо повній автен-
тичній формі. Він звернув увагу на ті зерна культурної
історії та народної психології, що котяться день у день у
тих сірих безконечних селянських розмовах і пробував
виловити з них причинки для своїх наукових тем».

Ні за польської, ні за совєтської влади його ювілеї не
відзначались. За польської тому, що був українець, за
совєтської тому, що був священик, та ще й уніят. З на-
станням незалежної Української держави його згада-
ли. Скромно, тихо , але згадали. « Першовідкривачем»
постаті о. М. Зубрицького був львівський науковець Гри-
горій Дем’ян.

У 1996 році о. Михайлу поставлено пам’ятник у рідно-
му селі Кіндратів (скульптор Роман Романович), а пізніше
поновлено пам’ятник у селі Береги Дольні біля м. Уст-
рики Дольні (Польща), на місці його вічного спочину.

По закінченні навчання в гімназії і духовній семінарії
та висвяченні на священика, о. М. Зубрицький від 1883 і
по 1914 p.p. служить парохом у с.Мшанець на Старо-
самбірщині. Саме тут, у Мшанці, творить більшість із своїх
наукових праць, серед них «Верхня вовняна ноша Ук-
раїнського народу в Галичині», у якій, на підставі одягу,
робить спробу визначити межі Бойківщини. Автор дає
опис меж, поширення бойківського одягу і зазначає, що
люди в однаковому одязі на чужині почувають себе
ріднішими. Зберігають наукову вартість його твори «На-
родний календар, народні звичаї і повірки, прив’язані
до днів у тижні і до рокових свят»,  «Почкарство бакуну
(тютюну) в горах у Галичині в ХІХ ст.»,  «Причинки до
історії рекрутчини у Галичині наприкінці XVIII і до поло-
вини ХІХ ст.» «Причинки до історії Галичини від 1848 до
1861 pp.»  «Помічні дні. Причинки до історії панщини в
Галичині в ХІХ ст.», «Урядові заходи проти холери у
1831р.» та інші.

М. Зубрицький створив правдиву енциклопедію села
Мшанець такими працями : «Імена , назви і прізвища у
селян з с. Мшанець Старосамбірського повіту, «Годівля
купно і продаж овець у с. Мшанець»,  « Велика родина у
Мшанці Старосамбірського повіту», « Селянські будин-
ки у Мшанці Старосамбірського повіту»  та інші.

Не забув М. Зубрицький і рідну Турчанщину. Рідним
теренам він присвятив такі праці: « Ходаки – обув селян
Старосамбірського і Турчанського повіту»,  «Село
Кіндратів Турчанського повіту»,  «Образ «Царство і пек-
ло» (в Зубрицькій церкві). Не можна не згадати етног-
рафічні матеріали, записані М. Зубрицьким на Турчан-
щині, серед них: «Диво в Лосині» і «Собака із Явори». В
останній цікаво і правдиво подано опис торговиці в Турці.
«Це унікальне явище купівлі і продажу худоби. Від най-
давніших часів, упродовж кількохсот літ і донині, торго-
виця в Турці відбувається тільки по середах і тільки вночі.
Проходять торги так: у вівторок надвечір зганяють худо-
бу, яку хочуть продати , ближче до місця торговиці. На
торгову площу її заводять уже по півночі. У давні часи,
коли основною тягловою силою був кінь, було пошире-
не конокрадство і шахрайство. Кожен господар мав пас-
порт на коня, якщо такого паспорта не було, кінь вва-
жався краденим, а господар – злодієм. Його могли заа-
рештувати, оштрафувати, і навіть відібрати коня, якщо
власник не доведе, що кінь його. Якщо кінь норовистий,
то господар мав поставити застережний знак. Таким
знаком служило пужало батога, яке прикріплялось так,
щоб воно старчало догори біля шиї коня. Якщо такого
знаку не було, і кінь когось вкусив чи вдарив копитом, то

ніс за це відповідальність. Після півночі торги прохо-
дять мляво. Худоби мало, і купців небагато. Проте що
ближче до світанку, то більше жвавішають торги. Бо той,
хто хоче купити – то прагне купити, а той, хто хоче прода-
ти – то прагне продати . Крім торгів кіньми, коровами,
свиньми, крілями, чи їх молодняком, на торговиці мож-
на купити горілку і до горілки. Як тільки починає сіріти,
торги припиняються. Так було зі споконвіку, так є і те-
пер.

 М. Зубрицький описав торговицю в Турці 1895р.

Торги були у розпалі. Гармидер на торговиці зростав,
адже скоро світанок. Один ґазда хотів купити коня. Отже,
і придивлявся до них, як міг. Зупинився біля одного. При-
дивлявся, мацав його.Ніби здоровий і вгодований. По-
чали торгуватись, зрештою зійшлися на ціні. Ґазда, що
купував коня, каже до продавця:

-Слухай,чоловіче, кінь дорогий. А що, як він має якийсь
гандж?

-Ніякого ганджу,-відказав продавець. -А якби він був,
то ти завжди можеш повернути коня і отримати свої
гроші. Я живу в Яворі і є слугою тамтешнього пана Ігна-
цевича. Звуть мене Іваном, а прізвище Собака. Згово-
рились, сторгувались, розрахувались, і кожен пішов за-
доволений зі своєї торгової оборудини. Ґазда прийшов
домів, уважно роздивився коня і зрозумів, що його жор-
стоко обдурено: кінь довго не проживе. Ґазда негайно
подався до Явори, відпитав пана Ігнацевича, а такий
там дійсно був, почав емоційно розповідати йому, як
його слуга – Іван Собака – обдурив його на торговиці в
Турці.

Пан якийсь час слухав непроханого гостя, а подім уда-
рив його бичем і закричав:

- Дурню! У мене слугами є люди, а не собаки».
Певне місце у науковому доробку М. Зубрицького зай-

мають топонімічні дослідження . Одним з таких є розв-
ідка « Звідки пішла назва міста Київ»? Вчений заува-

жив, що ця назва не єдина в Україні і Європі. Лише на
Турківщині є два топоніми з таким коренем: Поле Київ
(наголос на другому складі) коло с. Лімна, і гора Кийо-
виць коло с Явора. Є село Кийовиць у Миколаївському
районі на Львівщині. Топонім Київ трапляється у Польщі,
Болгарії, на Балканах .

Легенда про засновника столиці України Кия, його
братів – Щека і Хорива та сестру їхню, Либідь, походить
з давніх часів. «Тоді земля була вкрита лісом і корчувати
його без відповідних знарядь було неможливо. Але час
від часу блискавки запалювали ліс, і люди бігли до місця
пожежі, аби скористатися землею. Але туди прибували
й інші люди – і всі озброєні киями . Земельна площа
одна, а претендентів на неї багато . Очі палають, киї
напоготові. Проте знаходився хтось мудріший, який про-
понував поділити землю між громадами. Ділили, і на
знак примирення скидали киї на купу і спалювали. Лю-
дина, яка запропонувала поділитися землею, дістава-
ла прозвище « Кий». От такий Кий заснував м. Київ на
Дніпрі».

Отець Михайло вивчав життя священнослужителів, за
що свідчать такі розвідки, як: «Кілька документів до
історії сільського духовенства в Галичині», «Добро-
дійство польської шляхти для руської церкви і руського
духовенства», « Читання у руській семінарії у Львові від
осені 1879 до 1883 р.»,  « Знадоби для характеристики
життя світського сільського греко- католицького духо-
венства в Галицькій русі у XVIII ст.»,  «Деканальні і паро-
хіяльні бібліотеки перемиської єпархії», «Причинки до
історії руського духовенства у Галичині від 1820 до
1853р.»

З ініціативи о. М. Зубрицького, 1904р. у Мшанці спо-
руджено будинок читальні, який зберігся донині. Тут
проходили зустрічі з Іваном Франком, Володимиром
Гнатюком та іншими визначними особистостями. Вони
допомагали укомплектувати бібліотеку, інформували про
новини політики і культури, допомагали поліпшити по-
бут селян.

По 31 році душпастирської праці у Мшанці, о.М. Зуб-
рицький у квітні 1915 року переїхав до Нижньоустриць-
кого повіту у с. Береги Долішні (тепер Польща ). Пере-
їхав не за власним бажанням, а з примусу – через над-
звичайні події, які творились на той час у світі. Отець
Михайло задумав будувати у Мшанці нову церкву. Поча-
ли збирати гроші. Грошей бракувало . Встигли виготови-
ти проект величної будови бойківського типу. Щоб при-
скорити процес будівництва, о. Михайло запропонував
громаді продати існуючу церкву – i тоді вистачало б
коштів на новобудову. Продали. Зібрані гроші і гроші,
вилучені від продажу церкви, поклали на рахунок у банк.

Надійшов 1914рік, а з ним і світова війна. Всі гроші,
які були у банку, пропали. Село Мшанець лишилось без
церкви і без грошей. В усьому звинувачували отця Ми-
хайла. Роздратування людей було таким великим, що
пароха вигнали з села, і навіть спалили хату. І дотепер,
біля церкви у Мшанці, залишився мурований фундамент
від плебанії, криниця і льох. 7 вересня 1914року австр-
ійська влада заарештувала отця М. Зубрицького і ра-
зом з іншими галичанами, запідозреними у моск-
вофільстві, відправила до концтабору в м. Талергоф.
Через тиждень, завдяки хаосу і щасливому збігові об-
ставин, о. Михайлу вдалось вибратися з концтабору і
оселитися в Словенії. Через кілька місяців він повер-
нувся у с. Береги Долішні, де продовжив душпастирську
службу і наукові праці. Радо зустрів утворення ЗУНРу і її
злуку з УНР. Активно долучився до зміцнення Українсь-
кої держави. Влаштував шпиталь у своєму будинку для
українських вояків. Після ліквідації УНР зазнав арештів
і усяких утисків та переслідувань з боку польської адмі-
ністрації.

Помер о. М. Зубрицький цілком випадково. По обид-
ва боки потоку між с. Береги Долішні і повітовим містеч-
ком Устрики Долішні стояли українські і польські вояки.
Зачалась перестрілка, от у неї випадково попав о. Ми-
хайло. Був смертельно поранений і помер від ран у квітні
1919 року. Похований біля церкви, де служив (тепер
костел) у с. Береги Долішні. На місці його вічного спо-
чинку був споруджений пам’ятник, який з часом знищи-
ли польські шовіністи.

У 90-х роках XX ст., зусиллями української громади
Нижньоустрицького повіту, пам’ятник на місці вічного
спочинку о. Михайла Зубрицького було поновлено.

Отець М.Зубрицький залишив нащадкам понад 200
наукових праць, актуальність і пізнавальний потенціал
яких не минає з часом. Зараз науковці Львівського дер-
жавного університету ім. I. Франка працюють над упо-
рядкуванням наукових праць о. М. Зубрицького. Уже
вийшло друком два томи його творів, на підході – пре-
зентація третього тому. Це вагомий внесок у вшануван-
ня пам’яті нашого великого земляка.

Петро ЗБОРОВСЬКИЙ,
лауреат премії  ім. о. Михайла Зубрицького.

ÑËÀÂÅÒÍÈÉ ÑÈÍ
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÊÐÀÞ
(До 100-річчя від для загибелі видатного українського вченого, душпастиря,

історика, теолога, етнографа, фолькльориста, дійсного члена НТШ)

Народився Михайло Зубрицький 3 листопада 1856 року в селі Кіндратів Турківського повіту у бага-
тодітній селянській родині. Тут проминуло його дошкілля, тут почав пізнавати світ. У неповні 9 років
Михайло їде на науку до Турки, та по кількох місяцях повертається до рідної домівки через те, що у
родичів, де він мешкав, згоріла хата. Два роки по тому він їде на науку до Розору Округлого, що поблизу
м.Сянока (тепер Республіка Польща), а у 1868 році переїжджає до Дрогобича, де вчиться у Василіанській
церковній школі, пізніше у гімназії. Там познайомився і заприятелював зі своїм однолітком і однокласни-
ком Іваном Франком, з яким підтримував дружні і наукові стосунки до кінця життя Каменяра.

У Т О Ч Н ЕН Н Я
 У минулому номері газети «Бойківщина», у статті «Живим у полон не здамся!» Катерини Кудрич, у переліку

нагород батька – Івана Костишака – пропущена медаль «За відвагу».
Просимо вибачення в автора за допущену неточність.

Боберківська сільська рада інформує про те, що
24 травня, о 10.00 год., у приміщенні сільради відбу-
деться громадське слухання про затвердження ге-
нерального плану с. Боберка Турківського району
Львівської області.



17 òðàâíÿ 2019 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                           7 стор.

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ
Ï²Ä ×ÀÑ ÃÐÎÇÈ

Останніми роками почастішали випадки, коли від громового розряду гинуть
люди та тварини. І якщо років 20, чи 30 тому, це траплялося один чи два рази на
рік, то тепер це явище у весняно-літній період має місце мало не щомісяця. Влас-
не тому не зайвим буде нагадати про правила поведінки під час негоди, дотриму-
ючись яких можна зберегти своє життя.

Перш за все, під час наближення грози краще утриматися від поїздок в ліс, поле, або
до водоймища. Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом тут же лунає гуркіт грому,
тобто грозова хмара знаходиться над вами, і небезпека удару блискавки найбільш віро-
гідна.

Ваші дії перед грозою і під час грози повинні бути наступними:
- не виходити з будинку, закрити вікна, двері і димарі, поклопотатися, щоб у приміщенні

не було протягу, який може привернути кулеподібну блискавку, подалі триматися від
електропроводки, антен, вікон,
дверей;

- не топити піч, оскільки дим,
що виходить з труби, має висо-
ку електропровідність;

- радіо і телевізори відключи-
ти від мережі, не користувати-
ся електроприладами і теле-
фоном (особливо важливо для
сільської місцевості);

- при пошуку укриття віддайте
перевагу житловому будинку,
або іншій споруді, захищеній
блискавковідводом;

- якщо маєте при собі мобіль-
ний телефон, не забудьте не-

гайно вимкнути;
- не знаходитися на підвищеннях і відкритих незахищених місцях, поблизу металевих

або сітчастих огорож, заземлення блискавковідводу;
- на відкритому просторі краще присісти в суху яму, чи траншею. Тіло повинно мати

якнайменше точок дотику із землею, не можна лягати на землю, бо тим самим
збільшується площа ураження розрядом;

- якщо гроза застала вас у лісі, необхідно сховатися на ділянці з низькорослими дере-
вами. Не можна ховатися під високими деревами, особливо соснами, дубами, тополя-
ми, краще знаходитися на відстані 30 м від окремого високого дерева. Зверніть увагу —
чи немає поряд дерев, раніше уражених грозою, розщеплених. У такому разі краще
триматися подалі від цього місця;

- вірогідність попадання блискавки в конкретне дерево прямо пропорційна його ви-
соті;

- під час грози не можна знаходитися на воді і біля води — купатися, ловити рибу,
необхідно подалі відійти від берега;

- під час грози не займайтеся спортом на відкритому повітрі, не бігайте, оскільки
вважається, що піт і швидкий рух притягує блискавку;

- якщо Вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте
грозу на відстані приблизно 30 м від транспорту;

- якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити
вікна і опустити автомобільну антену, рухатися під час грози на автомобілі не рекомен-
дується;

- якщо біля вас виникне кулеподібна блискавка, по можливості зберігайте спокій і не
рухайтеся, не потрібно наближатися до неї, торкатися її чим-небудь, оскільки може
відбутися вибух, не слід тікати від неї.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності,

комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ!

У відповідності до Закону України від 09.11.2017 року № 2189 «Про житлово-
комунальні послуги», який введено в дію з 01 травня 2019 року, мешканці кожного
багатоквартирного будинку повинні обрати форму управління будинком. Адже саме
співвласники повинні нести відповідальність за стан свого будинку та його май-
бутнє.

За ст. 9 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку», управління багатоквартирним будинком здійснюють його співвлас-
ники. Форму цього управління обирають самі співвласники на загальних зборах.
Передбачено наступні форми управління будинку:

1. Управління співвласниками (самостійно) - тобто всі питання, які виникають
під час експлуатації будинку, його ремонту, прибирання прибудинкової території,
величину тарифу та інше, вирішуються спільно всіма мешканцями будинку.

2. Управління управителем (керуюча компанія) - фізична особа-підприємець,
або приватна фірма. Є прибутковою організацією.  Всі питання, які виникають під
час експлуатації будинку та прибудинкової території вирішуються управителем на
підставі договору із співвласниками цього будинку. Основна функція управителя –
забезпечити належні умови проживання і задовільнення господарсько-побутових
потреб, належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будин-
ку і прибудинкової території. Ціну на послуги з управління визначатимуть мешканці
разом з управителем на етапі укладання договору. За утримання будинку мешкан-
цям доведеться платити більше, оскільки туди увійде і зарплата управителя та
кошти на капітальний ремонт вашого будинку. Кошти на проведення капітального
ремонту будинку з місцевого бюджету не виділяються.

3. Створення ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) – є
юридичною особою, створеною власниками квартир у відповідності до ЗУ «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» для утримання і викорис-
тання спільного майна. Для ухвалення такого рішення необхідно, щоб «за» було
понад 50% голосів співвласників будинку. ОСББ – неприбуткова організація.

4. Покрокова інструкція створення ОСББ:
- створення ініціативної групи (не менше 3-х власників квартир);
- формування реєстру власників квартир;
- підготовка Статуту ОСББ;
- проведення установчих зборів (сповістити про дату, час і місце всіх співвлас-

ників), на яких вирішується питання про створення ОСББ, затвердження Статуту,
обрання голови об’єднання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього про-
голосувало більше 50% співвласників вашого будинку;

- реєстрація ОСББ та затвердження його назви – безкоштовна, в центрі надання
адміністративних послуг.

ПЕРЕВАГИ ОСББ:
1. Члени ОСББ самостійно визначають порядок обслуговування будинку і фор-

мують тарифи.
2. Прибудинкова територія, передана на баланс об’єднання, може бути  благо-

устроєна на власний розсуд, в залежності від його потреб.
3. Допоміжні приміщення, фасадні частини будинку (під рекламу) та інше спільне

майно будинку, може бути здано в оренду, що буде джерелом доходу ОСББ. Дже-
релами доходу об’єднання також можуть бути субсидії та пільги, кредитні і пози-
кові кошти, внески і платежі співвласників, добровільні майнові (грошові) внески
фізичних і юридичних осіб та інше.

4. ОСББ може брати участь у державних та місцевих програмах фінансування,
втілювати проекти з термомодернізації.

5. На витрати оплати праці обслуговуючого персоналу в ОСББ не нараховують
ПДВ, що може зменшити тариф квартплати (розмір внесків).

У разі не обрання форми управління будинком до 01 травня 2019 року, органи
місцевого самоврядування, за зверненням співвласників, призначають управите-
ля на 1 рік на основі конкурсу.

 ОСББ є кращою формою управління будинком у порівнянні з іншими.
Станьте повноправними власниками житла – створюйте ОСББ, обирайте упра-

вителя, або переходьте на форму самозабезпечення.
Турківська міська рада.

 Перед концертом відбулася невелика урочиста час-
тина. До привітання  ведуча запросила  на сцену заступ-
ника голови Турківської РДА Юрія Лила та  начальника
відділу культури, туризму, націо-
нальностей і релігій Стрийської
РДА  Юлію Курилишин, викону-
вача обов’язки начальника
відділу культури Турківської РДА
Олега Вільчинського.

– Стрийщина –  регіон, розта-
шований не близько від нас, –
наголосив Юрій Дмитрович, –
але по духу ми дуже близько,
адже багато  вихідців з Турків-
щини у пошуку кращого життя
знайшли собі місце саме на
Стрийщині, бо Стрийщина –  це
край родючої землі, благодат-
ного клімату, край добрих, чудо-
вих і вмілих людей. Ми щиро
вдячні вам, шановні,  за ваш
візит і раді бачити вас на нашій сцені. Вірю, що турківча-
ни отримають  від концерту  і натхнення, і задоволення.

 За традицією, від  жителів Турківщини Юрій Лило вру-
чив  гостям  на вишитому рушникові   хліб-сіль.

 – Цього року нам випала честь  аж чотири рази пред-
ставляти Стрийщину. І, я вважаю, що  це  – не марна
справа. Бо, в ході фестивалю,  кожен, хто виступає у складі

того чи іншого колективу,  розказує іншим про ту
місцевість,  про той край, де народився і де живе.  Нам
дуже приємно, що сьогодні, незважаючи на вихідний,

ми бачимо багато глядачів у залі, які прийшли подиви-
тися, послухати і поаплодувати нашим артистам, – наго-
лосила Юлія Курилишин  і  вручила Юрію Дмитровичу
подарунок – ікону-гобелен – омофор не тільки для пра-
цівників культури, а й для всіх людей, які живуть на Тур-
ківщині, – на добро, на щастя і на опіку від Господа Бога.

Подякував турківчанам, які прийшли на концерт стри-
ян, побажавши їм приємного відпочинку, а гостям – усп-
ішного виступу, й виконуючий обов’язки  начальника
відділу культури Турківської РДА  Олег Вільчинський.

Свій виступ стрияни розпочали велично: піснею «Ук-
раїни сила», у виконанні народного хору «Дударик»  із
села Конюхів.

Зі сцени культурно-мистецького центру «Україна»  да-
рували турківчанам свої виступи зразковий хореографі-
чний ансамбль «Лілея»  Народного дому с. Нежухів,  на-
родний вокальний ансамбль «Гомін Карпат» Народно-
го дому с. Дуліби,  зразковий ансамбль естрадного танцю
«Пролісок» Стрийського районного Народного дому,  во-
кальний квартет Народного дому с. Дуліби, народний
оркестр української музики Стрийського  районного
Народного дому, народний театр української пісні «На-
мисто», солісти Наталія Демчак, Марія Бардин, Олег
Малайчук,  Ірина Опришко, Олеся Хомин, Ксенія Козак,
Андріана Вербицька, Наталія Панько та інші. Ганна Сло-
бідник із села Лисятичі заполонила  зал своїм декла-
маторським хистом. Привертали увагу чудові, оригі-
нальні,  багаті та колоритні  костюми виступаючих.

Турківчани також мали можливість переглянути віде-
офільм про Стрийщину.

Люди не жалкували, що побували того дня  на кон-
церті – він дуже сподобався усім – різножанровістю, про-
фесійністю, творчим замислом.  Від імені присутніх сер-
дечні слова подяки висловив мистецьким колективам
Стрийщини  за прекрасний виступ заслужений праців-
ник культури України,  директор Турківського районного
Народного дому Петро Косачевич.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÒÐÈÉÑÜÊ² ÌÈÒÖ² –
Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÒÓÐÊ²Â×ÀÍ

Львівщиною крокує Третій етнофестиваль гостинності – проект, який сприяє розвитку сучасної
культури. У ході фестивалю райони області обмінюються мистецькими програмами. На минулих вихід-
них, 12 травня, у рамках проведення фестивалю, в гостях у турківчан побували кращі мистецькі колек-
тиви Стрийщини зі своєю  багатою  концертною програмою «Велична і соборна Україно, всім серцем
Стрийщина вклоняється тобі».



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ОПЕРАТОРІВ ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ

ВИРОБІВ, БРУКІВКИ, КЕРАМЗИТНИХ БЛОКІВ

Місце роботи: м.Львів, Львівська область.

Функціональні обов’зки: контролювання безперебійної роботи
на виробництві; виготовлення бетонних та керамзитних блоків, по-
ребриків, незнімної опалубки; відповідальність за ефективну та без-
печну роботу на лінії виробництва; пакування, сортування, cкладання
бетонних виробів; дотримання порядку на робочому місці; маніпу-
ляційні роботи на складі.

Вимоги до кандидата: досвід роботи працівника на виробництві;
самостійність і відповідальність; дотримання встановлених правил
техніки безпеки на робочому місці; готовність працювати позмінно
та за гнучким графіком; хороший фізичний стан; бажання заробля-
ти; без шкідливих звичок.

Роботодавець пропонує: офіційне працевлаштування ; 8-10 го-
дин робочий день, неділя – вихідний (графік узгоджується); Оплата
від виробітку (в середньому 10000 грн. в місяць)

Телефон : +380 67 827 0435.

Потрібні охоронники: чоловіки (жінки). Тел.: 0675416258;
0952304181; 0675416224.

ÇÄÎÁÓËÈ ÏÅÐÅÌÎÃÓ
ÎÁÎÌÀ ÑÊËÀÄÀÌÈ
Напрочуд вдалим видався для турківських “Карпат” другий

тур чемпіонату Львівщини з футболу серед команд другої ліги.
На своєму полі наші футболісти приймали гостей із с. Вовча-
тичі Жидачівського району.

П Р Е Й С К У Р А Н Т
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ,
коні та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

 Ірина ДЗОНДЗА,
в.о.завідувача сектору агропромислового розвитку.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА 
 

ВИД ТВАРИН 
 ПОПЕРЕДНЯ 

12.03.2019року 
Від 

30 .04.2019року 

Бички вищ.вгод., понад   400 кг 33,50 32,50 
Бички  вищ.вгод., від 345 до 
400кг 32,00 31,50 

Бички – до 345 кг 32,00 31,50 
Молодняк  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 31,50 30,50 

Молодняк, вища вгод., до 345кг 
(телиці) 32,00 31,50 

Молодняк – до 245 кг - - 
Молодняк середньої 
вгодованості 25,80 24,90 

Молодняк    н/ сер. вгод. 23,40 22,50 
Молодняк, худа 16,40 15,60 
Доросла  вищої  вгод.,  від 350кг 28,50 27,55 
Доросла вищої вгод., до 350кг 27,05 26,10 
Доросла,  середньої  вгод. 24,90 24,00 
Доросла,  н/середньої  вгод. 22,55 21,70 
Доросла, худа 16,55 15,75 
Коні  I  категорії 20,20 19,15 
Коні  II  категорії 16,80 15,80 
Свині  23,00 23,00 
Свиноматки 21,00 21,00 
 

ОБІКРАЛИ ПОШТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ
Нещодавно поштове відділення смт. Бориня позбулося комп’ю-

тера. Вночі зловмисники проникли в приміщення та поцупили сис-
темний блок та монітор. Хоча, очевидно, вони думали, що там збе-
рігаються гроші, а відтак матимуть добру можливість збагатитися.

 По факту крадіжки відкрито кримінальне провадження, і хочеть-
ся вірити, що злочинці будуть знайдені і покарані.

Наш кор.

Колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно співчуває Марії
Карлівні Бродич з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Сім’я  Ковташ із с. Либохора та сім’я Леневич з м. Турка висловлю-
ють глибоке співчуття сім’ї Андрійчин з приводу великого і непоп-
равного горя – передчасної смерті рідної і дорогої їм людини – Ігоря
Михайловича Андрійчина.

Педагогічний колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Юлії Іванівні Федько з приводу
великого горя – смерті брата – Василя Івановича Яцика.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної  сім’ї – ДБ
287331 від 01.09.2017р., видане
УСЗН Турківської РДА на ім’я
Олександра Івановича Попели-
ча, вважати недійсним.

ÏÎÆÅÆÓ ÇÀÃÀÑÈËÈ, À
ÑÀÌÎÃÓÁÖß – ÍÅ ÂÐßÒÓÂÀËÈ

Вранці, 14 травня, житель с. Закичера по-
бачив, що з сусіднього будинку пробиваєть-
ся дим. Сумніву не було – це пожежа. На його
заклик швидко збіглися сусіди й за допомо-
гою підручних засобів приступили до гасін-
ня. Таким чином пожежу вдалося локалізу-
вати і остаточно загасити ще до приїзду
рятувальників, але врятувати повішеника
не вдалося.

Жителі села кажуть, що напередодні він доб-
ряче причастився оковитою і влаштував сімей-
ний дебош. Очевидно, щоб «насолити» рідним,
вирішив підпалити будинок, а сам –  звести ра-
хунки з життям.

Якби вчасно не відреагували на пожежу сусі-
ди, то, окрім самогубця, могло загинути ще двоє
людей, які на той час спали в будинку.

Наш кор.

ÍÅ ÐÎÇÌÈÍÓËÈÑß ²ÍÎÌÀÐÊÈ
У суботу, 11 травня, на автодорозі Львів-Ужго-

род, поблизу с. Мельничне, сталося лобове зіткнен-
ня двох автомобілів: Тойоти-Короли, якою керму-
вав 22-річний житель м. Турка, та Сітроена-Берл-
інго, під кермуванням 53-річного жителя с. Матків.

На місце пригоди оперативно прибула карета швидкої
допомоги і доставила потерпілих до Турківської КЦРЛ.  У
власника «японця» вони діагностували закриту черепно-
мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану лівої
скроневої ділянки. У водія «француза» травми значно серй-
озніші. Окрім закритої черепно-мозкової травми та стру-
су головного мозку, відкритий перелом лівого передпліч-
чя, забій грудної клітки, перелом тазу та перелом лівого
стегна. Зараз він перебуває на лікуванні в одному із мед-
закладів м.Львів.

Самі ж автівки, скоріш за все, треба буде здати на ме-
талолом, або розібрати на запчастини, які вціліли. Ось
такий плачевний результат перевищення швидкості. За
попередньою інформацією правоохоронців, цього припу-
стився водій Тойоти.

Наш кор.

Педагогічний та учнівський колективи Турківської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ст. № 1 висловлюють щире співчуття вчителю гео-
графії Марії Григорівні Горбей з приводу тяжкої втрати – смерті бра-
та – Івана.

Педагогічний та учнівський колективи Верхньогусненського НВК
висловлюють щире співчуття заступнику директора Ользі Іванівні
Киретів і її родині з приводу  тяжкої втрати – передчасної смерті
братови – Лідії Тимофіївни Киретів.

Першими на поле вийшли юні
футболісти. Їх матч став досить
цікавим, непередбачуваним та
багатим на голи. Очевидна пе-
ревага карпатівців уже в сере-
дині першого тайму підтверди-
лася забитим м’ячем у ворота
суперника. По перерві турківча-
ни перевагу подвоїли. Перегра-
ючи суперника і за грою, і за ра-
хунком, наші хлопці дещо розс-
лабились, що мало не призве-
ло до втрати очок. У середині
другого тайму турківчани незчу-
лися, як пропустили два м’ячі у
свої ворота буквально за одну
хвилину. Зрозумівши, що втрача-
ють заслужену перемогу, наші
футболісти кинулись відігрува-
тись. Майже так само блиска-
вично, як пропустили, їм вдало-

ся знову забити двічі та зробити
рахунок 4:2 на власну користь.
Та на цьому забиті голи не закі-
нчились. Наприкінці матчу, під
час атаки суперника, наш захис-
ник зрізав м’яч у дев’ятку влас-
них воріт, записавши таким чи-
ном у свій пасив автогол. З ра-
хунком 4:3, наші юнаки здобули
другу перемогу у цьогорічній
першості області.

Перед початком гри дорослих
команд відбулося урочисте
відкриття обласного футбольно-
го сезону на Турківщині. Фут-
болістів, бригаду арбітрів та вбо-
лівальників привітав завідувач
сектору молоді та спорту Туркі-
вської РДА Василь Поточний. Він
побажав гравцям – перемог, а
вболівальникам – незабутніх

емоцій. Капітани команд, під
мелодію Гімну України, підняли
Державний прапор. Також Ва-
силь Теодорович наголосив, що,
попри святкову атмосферу на
стадіоні, Турківщина оплакує
свого сина, вбитого на війні мор-
піха, також спортсмена – Івана
Сакаля із Завадівки, а тому по-
просив арбітра матчу Руслана
Хомина вишикувати команди на
центральному колі та дати сви-
сток для вшанування пам’яті за-
гиблого воїна хвилиною мовчан-
ня. Вболівальники на трибунах
встали, і багатолюдний стадіон
замовк.

Далі розпочалася сама гра.
Команди виглядали досить рівно
і однаково націленими на пере-
могу. В основному боротьба за
м’яч була в центрі поля і лише
деколи переміщувалася то до
одних воріт , то до інших. Пер-
ший тайм завершився нульовою
нічиєю. На другу половину гри
карпатівці вийшли дещо бадьо-
рішими. Вони почали контролю-
вати м’яч та більше володіти
ініціативою. Це дало свій резуль-
тат: за кілька хвилин вони відкри-
ли рахунок у матчі. Це явно не
тішило суперників, і вони з усіх
сил намагалися не втратити
очок. Однак надійний захист на-
ших футболістів витримав натиск
гостей та зберіг переможний
рахунок – 1:0.

Цієї неділі турківчани будуть
вихідними.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Колектив та депутатський корпус Комарницької сільської ради
висловлюють щире співчуття Марії Владиславівні Комарницькій з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька – Владислава.


