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Колектив КНП «Турківський РЦ ПМСД» щиро вітає колегу по
роботі – Іллю Михайловича Цюцика – з ювілеєм, який він відзна-
чатиме 4 серпня.

Шановний ювіляре! Доля подарувала Вам активне, багате і
цікаве життя. Притаманний Вам талант медика, помножений
на велике бажання робити людям добро, став запорукою Вашої
успішної праці на ниві медицини. Бажаємо Вам щастя і здоро-
в’я, гараздів і достатку, любові рідних та друзів, колег по роботі.

Прийміть від нас нашу любов і шану, а від
Бога благословення – на многії і благії літа!

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

2 серпня святкує свій ювілей дорога нашому серцю людина,
прекрасна душею, добра, любляча, чарівна – Іванна Юріївна
Бугіль. Бажаємо Вам, рідненька, щастя і здоров’я, родинного
затишку, достатку і добра, Божої опіки і благословення. Нехай
завжди на Вашому небосхилі сяє сонечко і
буде тепло від усмішок і щирої шани. Мно-
гая і благая Вам літ!

Нехай Господь у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.
З любов’ю – чоловік Володимир, сини Юрій та Іван, невістки

Марина та Оксана і любимі внучатка – Вікторія, Анастасія, Вла-
дислав.

Учні 2 класу Боринського НВК щиро віта-
ють свою улюблену вчительку Іванну Юр-
іївну Бугіль з ювілейним днем народ-
ження і бажають:

В житті хай лунають лиш ніжні сло-
ва,

А серце ніколи від болю не плаче.
Хай крутиться весело Вам голова
Лише від любові, снаги та удачі!
Хай серце завжди зігріває тепло,
А душу оточують ласка й добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, світлого, щедрого віку!

Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» сердечно вітає із
золотим ювілеєм лісника Прикарпатського лісництва Ігоря Іва-
новича Галишина.

У цю прекрасну літню днину прийміть від нас, шановний, щирі
побажання міцного здоров’я, радості, миру та ласки й милості
Божої, святкового настрою, польоту мрій та перемог на довгій

життєвій стежині.
В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас найкращі 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 сонце всміхається Вам у житті!

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÀÐÏÀÒ
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про розвиток регіону українських

Карпат». Документ спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підви-
щення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокуль-
турного потенціалу регіону українських Карпат.

Глава держави зобов’язав Кабінет Міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну
програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рр., з урахуванням Концепції розвитку
гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом Указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет
України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми. Указ Прези-
дента набирає чинності з дня його опублікування.

Є надія, що й наша забута Турківщина дістане позитивний імпульс для розвитку.
Наш кор.

ÃÎÒÓªÌÎÑÜ ÄÎ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ
ÑÂ²ÒÎÂÎÃÎ

ÊÎÍÃÐÅÑÓ ÁÎÉÊ²Â
Нещодавно правління

Міжнародної громадської
організації «Світовий Конгрес
Бойків» на своєму черговому
засіданні  прийняло рішення
відправити  листи-звернення,
щодо сприяння підготовки та
проведення з 31липня по 2 сер-
пня 2020 року в Турківському
та сусідніх районах Львівської
області  Четвертого Світо-
вого Конгресу Бойків, під гас-
лом: «Світовий Конгрес
Бойків – у розбудові Українсь-
кої держави!», Президенту Ук-
раїни Володимиру Зеленсько-
му та Прем’єр- міністру Ук-
раїни Володимиру Гройсману.

Заодно керівникам держави
були подані  програма, поло-
ження, відповідні, проекти щодо
підготовки до Конгресу з метою
включення нашої програми до
державного бюджетного  забез-
печення.

А на днях ми отримали листи-
відповіді від Івано-Франківської
та Закарпатської  облдержадм-
іністрацій, що вони активно спри-
ятимуть проведенню Конгресу.

Також Міністерство закордон-
них справ обіцяє забезпечити
виконання заходів у межах  своєї
компетенції.

 Відповідні звернення гро-
мадська організація надіслала
голові Львівської облдержадмі-
ністрації Маркіяну Мальському,
а також голові Львівської облас-
ної ради Олександру Ганущину.

Закликаємо  всі гілки влади і
депутатів  докластися до допо-
моги з підготовки Світового Кон-
гресу Бойків. Дуже важливо, щоб
ми не втратили високий статус
міжнародного заходу, тому нам
усім слід дружно і добре попра-
цювати.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова  міжнародної гро-

мадської організації «Світовий
Конгрес Бойків»  і Координац-
ійного центру Конгресу.
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6 серпня виповниться 10 років нашому любому, найдо-
рожчому у світі синочку, братику, онуку і племіннику – Борису
Миколайовичу Буричу.

Сердечно вітаємо тебе, рідненький,
і бажаємо міцного здоров’я, опіки Ан-
гела-хоронителя і Господнього благо-
словення.

Будь здоровий, не сумуй ніколи,
Дні хай плинуть радісно й цікаво.
Радуй рідних успіхами в школі
І рости привітний і ласкавий.
Хай дарує доленька багато
Щастя й здійснення усіх бажань.
Зустрічай своє, Борисе, свято
З гарним настроєм і морем при-

вітань.
З любов’ю – тато Микола, мама Марія, братик Денис,

дідусь Михайло, бабуся  Оксана, дідусь Михайло, бабуся
Катерина, цьоця Люба з чоловіком  Степаном і донечкою
Богданою.

Чуйну і турботливу дочку, сестру, тітку – Наталю Омелянів-
ну Цюцик із с. Багнувате, від щирого серця вітають із 50-
річним ювілеєм мама – Ганна Василівна, сестра Ірина з
сім’єю, сестра Світлана з чоловіком Василем, брат Ярос-
лав з дружиною Марією, брат Микола з дружиною Валею,
брат Михайло з дружиною Світланою, брат Володимир з

дружиною Стефою і всі племінники. Рідні
бажають їй міцного здоров’я, радості в

житті, благополуччя, Божої опіки на що-
день і на довгий вік.

Хай квітне доля у роках прекрас-
них
Господь дарує радість і здоров’я,

Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Осяює Тебе добром й любов’ю

Із ювілеєм радо всі вітаєм,
Бажаєм щастя і добра
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ “V ÅÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ “ÄÅÍÜ ÄÍ²ÑÒÐÀ” Ó ÑÅËÎ ÂÎÂ×Å
Фестиваль “День Дністра” відбувається під егідою громадської організації «Агенція регіо-

нального розвитку Турківщини» (Україна). Мета фестивалю – популяризація традиційної куль-
турної спадщини, необхідність популяризації екологічної свідомості серед широких верств
населення, зміцнення  контактів і культурних зв’язків із містами  Дністровського басейну,
обмін знаннями, культурними та народними традиціями, особливостями, досвідом, розширен-
ня світогляду.

Організатори фестивалю роблять особливий акцент на мо-
лодь і залучають юнаків та дівчат до співпраці, розуміючи, що
саме в їхніх руках майбутнє, хоча фестиваль – це чудове та
змістовне проведення дозвілля для людей різних вікових кате-
горій.

Організатори:
- Вовченська сільська рада.
- Відділ культури Турківської РДА.
- Турківська районна рада.
- Самбірське управління  водного  господарства.
- Депутат Львівської  обласної  ради  Михайло Дзюдзь.

 ПРОГРАМА ЕКО-ФЕСТИВАЛЮ
«ДЕНЬ ДНІСТРА»

03 серпня 2019 року:
11:00 год. Старт змагання із збору грибів. Похід по гриби.
16:00 год. Відкриття еко-культурного фестивалю «День Дністра».
16:00 -21:00 год. Благодійний концерт заслужених артистів  України. В.КОЦОЛОВСЬКИЙ
18:00 год. ГРИБНИЙ ФІНІШ (Три найбільші білі гриби на вагу)
21:00-22:00 год. Виступ колективів народних домів Турківщини.
22:00 год. Патріотичний фільм «КІБОРГИ».
23:00 год. Запалення «Дністровської ватри».
23:15 год.  Дискотека в  стилі  РЕТРО 80-90 рр. Молодіжна дискотека просто неба.

04 серпня  2019 року:
08:30 год. Похід до витоку Дністра. Освячення джерела витоку Дністра.
10:00 год. Богослужіння у церквах села Вовче.
11:00-14:30 год. Футбольний дитячий турнір ім В.Кильника «Кубок Дністра - 2019”.
15:00 год. Урочисте привітання гостей фестивалю.
15:30 год. Святковий парад-хода бойківської ноші учасників фестивалю. Покладання квітів на могилу

воїнам.
16:00 – 18:00 год. Назарій Тацишин та ГУРТ LEON VOCI
«Пісні наших предків» – виступи творчих колективів Турківського району Львівської області.
18:15- 20:00 год. Святковий концерт за участі заслужених артистів України.Співачка  Андріана.
20:00-21:50 год. «Пісні  наших предків» – виступи творчих колективів Турківського району Львівської

області.
22:20 год. Святковий феєрверк.
22:00- 04:00 год. Українські танці просто неба.

ÐÎÁÎÒÀ ÄÏ «ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÉ Ë²ÑÃÎÑÏ»
Ó ÏÅÐØÎÌÓ Ï²ÂÐ²××² 2019 ÐÎÊÓ

Значна робота проводиться
для забезпечення всіх видів
лісокультурних робіт високоякі-
сним садивним матеріалом ос-
новних лісокультурних порід. З
цією метою лісівники виростили
понад 200 тис. сіянців та сад-
жанців.

За шість місяців 2019 року
підприємство заготовило 11,2
тис. м куб. деревини, в тому числі
від рубок головного користуван-
ня – 7,4 тис. м куб. З них реалізу-
вати вдалося 9,4 тис. м куб. За-
готовлена лісопродукція реалі-
зується споживачам на
внутрішній ринок через аукці-
онні торги та для забезпечення
потреб місцевого населення.

Перероблено деревини на
власних виробничих потужнос-
тях 1,3 тис. кбм., обсяг виробле-
ної продукції переробки стано-
вить 2291,4 тис. грн. Чистий дохід
від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) склав 14902,0 тис.
грн., в т.ч. на внутрішній ринок –
12681,0 тис. грн., експорт (пило-
матеріали) – 2221,0 тис. грн.

На підприємстві функціонує
електронний облік деревини.
Вся деревина маркується і ви-
возиться виключно з бирками.
Поєднання програми електрон-
ного обліку деревини з бухгал-
терською програмою «1-С бух-
галтерія» дало змогу автомати-
зувати всю виробничу і бухгал-
терську роботу.

Підбиваючи підсумки роботи підприємства за І півріччя 2019
року, можна відмітити, що загальні обсяги відтворення лісів
склали 50 га, з них на площі 8 га створено лісові культури, а
природне відновлення забезпечено на площі 42 га, або 84 %.

У 2019 році відбулись суттєві
зміни на ринку деревини, що
призвело до зменшення попиту
на лісопродукцію. Відповідно –
це негативно вплинуло і на
фінансовий стан підприємства.

На постійному контролі пере-
буває питання охорони та захи-
сту лісу. За І півріччя 2019 року
зафіксовано 7 випадків само-
вільної рубки лісу, загальною ку-
бомасою 17 м3, сума збитків –
73,9 тис. грн. Усі випадки направ-
лено в поліцію для розслідуван-
ня та притягнення до відпові-
дальності винних осіб.

Лісгоспом у І півріччі 2019 року
в повному обсязі виконано зап-
лановані профілактичні та попе-
реджувальні протипожежні за-
ходи. З метою запобігання ви-
никнення лісових пожеж, ство-
рено 6 км мінералізованих смуг,
проведено догляд за ними в об-
сязі 29 км., проведено ряд за-
ходів з попередження пожеж.

Уздовж доріг загального кори-
стування та у місцях відпочинку
встановлено бігборди на проти-
пожежну тематику, проводиться
профілактична робота серед
населення та навчальних закла-
дах району.

Середньомісячна заробітна
плата по лісгоспу становить
9258,6 грн.

У біжучому році суттєво
збільшилась плата податків до
державного та місцевого бюд-

жетів. Збільшення податків
відбулось за рахунок збільшен-
ня рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів
на 50 % та введення нового по-
датку на лісові землі.

До державного та місцевих
бюджетів у першому півріччі ДП
“Турківський лісгосп” сплатило
4064,0 тис. грн., а єдиного соц-
іального внеску – 1201,0 тис. грн.

Податок за лісові землі, який
надходить у місцевий бюджет,
становить 165,0 тис. грн. Рент-
ної плати за використання лісо-
вих ресурсів сплачено 1025,0
тис. грн., в тому числі до держав-
ного бюджету – 794,0 тис. грн., у
місцевий бюджет – 231,0 тис.
грн.

У роботі лісгоспу діють прин-
ципи відкритості, що базуються
на відкритому доступі до всієї
публічної інформації, що сто-
сується фінансово-господарсь-
кої діяльності підприємства.

Ф інанс о в о - го с по д ар с ь ка
діяльність підприємства висвіт-
люється як на офіційному сайті
п ід пр и єм с тв а h t tp : / / t u rk a-
forestry.org, так і в різних засо-
бах масової інформації. У дру-
кованих виданнях опубліковано
5 статей на різну тематику, про-
ведено 1 виступ на радіомов-
ленні, на веб-сайті підприємства
розміщено 64 статті, в інших
інтернет-ресурсах – 22 інфор-
мації. Всі лісогосподарські захо-
ди, що проводить підприємство,
лісівники обговорюють з місце-
вими громадами.

Василь БАРАБАШ,
директор  ДП «Турківський

лісгосп».

У Хащові змія вкусила
13-річну дівчинку

У вівторок, 30 липня, близько опівночі, змія вкусила дівчин-
ку в стопу на сходах Народного дому. Інцидент стався у селі
Хащів.

Її, у стані середньої важкості, госпіталізували до Турківської КЦРЛ.
Сама дівчинка приїхала з міста Долина, що на Івано-Франківщині.

На Турківщині з початку року – це вже 12-й випадок нападу га-
дюки на людей.

Наш кор.

Дорогу, люблячу Поліну Іванівну Ловас сердечно вітають з
ювілеєм, який відсвяткувала 28 липня, мама, сестра Гали-
на з чоловіком Миколою, сестра Люба з чоловіком Іваном,
сестра Наталія з чоловіком Василем, сестра Марія з чолов-
іком Андрієм, брат Іван з дружиною Валентиною, брат Ігор з
дружиною Іриною, брат Сергій з дружиною Іванною – зі свої-
ми сім’ями.

Зичимо Вам рідненька, міцного здоров’я – на мо-
розні зими, завзяття і наснаги – на заквітчані
весни, сили і терпіння на стрімкі літа, злагоди
та мудрості – на врожайні осені, радості, лю-
бові,  щастя і Божого благословення.

Хай добро наповнить хату
І мирним буде небосхил.
Щоб на працю і на свято
Вистачало у Вас сил.
Хай доля дарує довгого віку
Здоров’я, радості мати без ліку.
Сонечка теплого, друзів у хату,
А суму і горя ніколи не знати!

Із 35-річчям, яке відзначає 2 серпня, жительку с. Ільник  –
Євгенію Іванівну Яворську – щиро вітають коханий чоловік
Микола, дочки Яна і Христина, син Михайло. Бажають до-
рогій ювілярці міцного-міцного здоров’я, життєвої енергії,

Божої ласки і опіки на многії і благії літа.
Кохана, рідна, вітаєм,
Даруєм світ ми Вам цілком,
Від негараздів Вам бажаєм,
Хай янгол захистить крилом.
Спасибі, мамо, за тепло, за ласку,
За те, що любите й піклуєтесь про

нас,
Живіть ще довго, мамочко, будь лас-

ка,
Щоб на сторічний ювілей ми привіта-

ли Вас.



2 ñåðïíÿ 2019 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                          3 стор.

ÍÅ ÇÓÏÈÍßÒÈÑÜ ÍÀ
ÄÎÑßÃÍÓÒÎÌÓ, ÇÀÂÆÄÈ

ÏÐÀÃÍÓÒÈ Á²ËÜØÎÃÎ

Хтось каже, мовляв, друзів багато не
буває. У Миколи Івановича їх є чимало. В
рідній Турці, де народився і зробив перші
кроки, тримаючись за надійну мамину
руку, яка завжди в молитвах просила для
сина Господньої опіки та щасливої долі,
де пізнав перші ази знань, які в житті
йому завжди є надзвичайно корисними.
За це він щиро вдячний мудрим і фахо-
вим педагогам. Власне, добрі й щирі при-
ятелі завжди оточували його, починаючи
з шкільного дитинства і аж до важливих
високих посад в Генеральній прокуратурі,
одну з яких обіймає і зараз.

Микола Іванович  з гордістю та вдячні-
стю  каже, що у значній мірі  своїм життє-
вим успіхам  завдячує батькам: матері –
Іванні Миколаївні, від якої успадкував
відповідальність та ретельність, та бать-
кові  – Івану  Миколайовичу, що навчив
його бути вольовим, мужнім та рішучим.
Він вдячний рідним за все, а найголовні-
ше, що  не прокладали йому легку  життє-
ву дорогу, а готували його йти по  такій,
яку піднесе доля.

Як і в багатьох однолітків, у дитячі роки
його  безтурботні стежки були встелені
батьківською опікою, а вже, коли закін-
чив школу та вступив на навчання до
Стрийського технікуму механізації, де
здобув фах механіка сільського господар-
ства, довелося приймати  самостійні, ча-
сто відповідальні, рішення. Згодом, аби
вдосконалитися фахово, Микола  Івано-
вич вступив на економічний факультет
(спеціальність правознавство)
Львівського торгово-економічного інсти-
туту, нині – Львівська комерційна акаде-
мія. Але навчаючись  там,  зрозумів, що
справжнє його покликання – юриспруден-
ція, якої навчали саме
у Львівському націо-
нальному університеті
ім. Івана Франка.  Там,
як кажуть, з головою
поринув  у глибинні ла-
біринти юридичних
наук.  У славетному
Франковому вузі   отри-
мав чудову можливість
набути міцні знання,
які впродовж трудової
кар’єри завжди вдос-
коналював. Сьогодні, з
висоти пройденого
шляху, Микола Іванович
добрим словом згадує
своїх викладачів – Ва-
силя Нора, Володими-

Це життєве кредо, яке правильно зрозумів та добре засвоїв ще на початку
своєї трудової біографії наш відомий земляк, знаний правник, великий патріот
Бойківського краю Микола Зубрицький, вдало  поєднане з наполегливістю,
допомагає  йому впевнено йти дорогою професійного зростання. Та більше
того, – правильно вибрані орієнтири   дуже часто слугують  прикладом для
підлеглих та друзів, яким  Микола Іванович щиро, завжди і в усьому намагаєть-
ся допомагати доброю порадою чи реально практичними діями, щораз повто-
рюючи вислів давньогрецького філософа, цілителя Гіппократа, як стимул до
праці  – «Тому, хто не хоче змінити своє життя, допомогти неможливо».

шу працював  стажистом на посаді слідчо-
го, а згодом і слідчим прокуратури  Туркі-
вського району, а через три роки йому
пропонують в обласному апараті посаду
прокурора, а затим – старшого прокуро-
ра відділу нагляду за додержанням за-
конів органами внутрішніх справ при про-
веденні  оперативно-розшукової діяль-
ності, дізнання та досудового слідства.
Швидко його старання, сумління та ефек-
тивну професійну діяльність помітили  й
належно оцінили. Як  уже сформовано-
му фахівцеві, запропонували посаду стар-
шого прокурора, згодом заступника на-
чальника відділу, начальника відділу
організаційно-методичної роботи, коор-
динаційної діяльності правоохоронних
органів у боротьбі зі злочинністю в апа-
раті  Генеральної прокуратури України.
Через декілька років довірили посаду
старшого помічника Генерального про-
курора.

За зразкове виконання службових обо-
в’язків, ініціативу та високий професіо-
налізм, Миколу Івановича неодноразово
заохочували відзнаками Генеральної
прокуратури. Так у 2008 році, за значний
особистий внесок у зміцнення закон-
ності, наказом Генерального прокурора
йому було оголошено подяку та вручено
нагрудний знак «Подяка за службу в орга-
нах прокуратури» ІІІ ступеня.  У 2010 році
– чергова відзнака  «Подяка за службу в
органах прокуратури ІІ ступеня», а через
4 роки присвоєно звання з врученням
нагрудного знака «Почесний працівник
прокуратури України». За заслуги перед
Українською Православною Церквою
нагороджений орденом Святого рівноа-
постольного князя Володимира. Його

науковою  роботою.  Після чотирьох років
наполегливої успішної праці, у 2013 р. він
захистив  дисертацію на тему  «Здійснен-
ня прокурорського нагляду за додержан-
ням законів при розслідуванні злочинів
проти життя особи» в Національній ака-
демії прокуратури України, здобувши
звання кандидата юридичних наук. Та й
взагалі цей рік для нього був досить-таки
успішним. Невдовзі Указом Президента
України йому присвоєно ранг – держав-

житись, необхідно їхати до Києва, затра-
чаючи чималі кошти і час. Ідучи назустріч
землякам, він впродовж чотирьох років
привозив не лише на Турківщину, а  й в
сусідні райони, бригаду медиків з Націо-
нального інституту серцево-судинної
хірургії ім. М. Амосова. І завжди її очолю-
вав добрий приятель Миколи Івановича
Костянтин Руденко, доктор медичних
наук, заступник директора інституту. За
день київські фахівці обстежували сотню
й більше пацієнтів, даючи необхідні кон-
сультації та рекомендації, а тим, кому
було потрібне хірургічне втручання, ске-
ровували до столиці.  Важливим є і те, що
між інститутом і Турківською КЦРЛ підпи-
сано меморандум про довгострокову
співпрацю.  В кожен приїзд столичної
медичної бригади  в наш район Микола
Іванович привозив для Турківської КЦРЛ
сучасне медичне обладнання , яке   є
конче необхідне для лікування та діагно-
стики. Перебуваючи на Турківщині, щоро-
ку  київські фахівці відвідували й Західний
реабілітаційно-спортивний центр Націо-

. Іван Гриценко – декан юридичного факультету, доктор юридичних наук; Ми-
кола Зубрицький –  доктор юридичних наук; Леонід Губерський – ректор Київсько-
го національного університету ім. Т. Шевченка;  Микола Іншин – завідувач кафедри
трудового права та права соціального забезпечення, доктор юридичних наук.

ний радник юстиції 3 класу. Це звання
прирівняне до генерал-майора в армії. А
згодом, черговим Указом Президента
України – почесне звання «Заслужений
юрист України».

Після захисту  наукової роботи,  Ми-
кола Іванович, за сумісництвом, освоює
й викладацьку справу та наполегливо
працює над докторською дисертацією
під керівництвом науковця Київського
національного університету ім. Т. Шев-
ченка. І буквально недавно його  робо-
та «Проблеми юридичної відповідаль-
ності державних службовців у трудово-
му праві України» здобула  одноголос-
не схвалення членів спеціалізованої
вченої ради науковців різних провідних
юридичних вузів держави.  Захист прой-
шов успішно. Наш земляк  став докто-
ром юридичних наук та за сумісництвом
– викладачем одного з найпрестижні-
ших вузів країни – Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шев-
ченка, долучившись до великої і  слав-
ної когорти правників-науковців. Влас-
не, це є доброю нагодою  привітати Ми-
колу Івановича з черговим і вагомим
успіхом у його трудовій біографії.

Колишні та теперішні працівники про-
куратури Турківського району вдячні йому
за те, що нещодавно організував для них
цікаву зустріч. На ній прокурори, що пра-
цювали 20, 30, і навіть 40 років тому в
районі, зустрівшись, розказували цікаві
життєві історії, ділилися спогадами та
розповідали навіть курйозні випадки з
правоохоронної практики, ділилися дос-
відом. Зустріч була настільки гостинна і
тепла, що всі одноголосно вирішили –
зустрічатися щороку.

Упродовж багатьох років, гідно стоячи
на  варті законності та правопорядку,
Микола Іванович знаходить час на спілку-
вання з рідними, знайомими, друзями.
Завжди відгукується на проблеми своїх
земляків і всіляко намагається їх вирішу-
вати. Для прикладу,  чимало турківчан
просили в нього  сприяння в лікуванні.
Зрозуміло, що іноді для  того, щоб обсте-

нального комітету спорту інвалідів Украї-
ни. Там також обстежували та консульту-
вали спортсменів та персонал закладу.
За це медикам,  а також Миколі Іванови-
чу, щиро вдячний Уповноважений Прези-
дента України у справах людей з інвалід-
ністю, депутат Верховної Ради України
трьох скликань, Герой України, його то-
вариш  Валерій Сушкевич.

Попри велику зайнятість, Микола Іва-
нович завжди знаходить час для спілку-
вання з друзями,  з ними  любить погра-
ти у футбол, більярд чи настільний теніс,
послухати гарну музику. А коли  випадає
побути на самоті – читає релігійну літе-
ратуру. Він чудовий сім’янин, надійна опо-
ра для дружини Ольги, яка, маючи дві
вищі освіти (юридичну та економічну), пра-
цює в Національній академії прокурату-
ри. Вона кандидат юридичних наук. Над-
ійний батько  та добрий порадник двом
дочкам  –Христині, студентці правничого
коледжу при Київському національному
університеті ім. Т. Шевченка, та Арсенії –
студентці  медичного ліцею при Націо-
нальному медичному університеті ім. О.
Богомольця. Сім’я для Миколи Іванови-
ча – це любов, повага, затишок і комфорт.
Це суспільство в мініатюрі, від цінності
якого залежить безпека всього велико-
го людського суспільства.

Пройдено чималий шлях, у життєвій
скарбниці – вагомі здобутки, великий
досвід, визнання й пошана. А за горизон-
том – нові вершини, підняття на які – по-
переду. Головне, що є бажання підкорю-
вати їх ще і ще.  Як і раніше, Микола Іва-
нович люб’язно передає набуті знання і
досвід своїм молодим колегам. При цьо-
му, як напуття,  завжди  цитує слова аме-
риканського винахідника Томаса Едісо-
на «Наш великий недолік в тому, що ми
занадто швидко опускаємо руки.
Найбільш вірний шлях до успіху – весь
час пробувати ще один раз». І в цьому є
сенс. Адже лише наполегливі сходять на
Олімп.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

.Микола Зубрицький з давнім добрим приятелем – док-
тором медичних наук, заступником директора Національ-
ного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова Кос-
тянтином Руденком.

ра Кульчицького, Пет-
ра Рабиновича, Зорес-
лаву Ромовську, Йоси-
па Богдана, Івана Когу-
тича та багатьох інших

світил львівської правничої школи. На
жаль, багатьох з них уже немає в живих.
Є лише добрий спомин. А з тими,  хто сьо-
годні готує правників, часто зустрічаєть-
ся, обговорює різні проблеми творення
українського законодавства.

Закінчивши  університет, Микола Івано-
вич вперше застосував свої знання в Тур-
ківському районному відділі юстиції на
посаді спеціаліста І категорії. Але покли-
канням (мрія студентських років) для
нього все-таки була прокуратура. Серце
підказувало, що робота в  прокуратурі –
важливіша, адже вона є єдиним органом,
що стоїть на захисті прав і свобод люди-
ни, інтересів суспільства і держави. Спер-

персональне фото, біографія та фото сім’ї
вміщено в історичному виданні «Літопис
випускників Львівського національного
університету ім. І. Франка» поряд з ви-
датними постатями сучасності, поетами
і письменниками – Ростиславом Брату-
нем, Романом Іваничуком,  Романом
Федоровим, Дмитром Павличком, акаде-
міком, державним і громадським діячем
Ігорем Юхновським і багатьма іншими.
Розширена інформація про Миколу Іва-
новича вміщена  й в довідково-біографіч-
ному виданні «Галицька еліта».

Щодень виконуючи важливі і відпові-
дальні завдання в органах прокуратури,
Микола Іванович вирішив займатися  й
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У селі є 374 двори, з населенням   1009 осіб. Живуть
тут прості, щирі й працьовиті люди, нащадки прадавніх
бойків, які з діда-прадіда переймали й передавали
своїм дітям рідну українську мову, побут, самобутню куль-
туру, ремесла. Головним їх заняттям з давніх часів було
землеробство і розведення худоби.

Гордяться теперішні мешканці села своєю історією,
адже споконвіків були щирими  українцями, справжні-
ми патріотами своєї землі.

Офіційною датою заснування села вважається 1518
рік. Тоді польський король Зиґмунд І наказав Самбі-
рському старості закласти село Ломна на річці Ломна і
вважати його королівським, тобто власністю самого ко-
роля.

Хоча село виникло не на голому місці. Перші посе-
ленці з’явилися тут задовго до загарбання Польщею Га-
личини (1340 рік). Ще  в княжі часи на самій вершині
Магури, яка зветься Окіп, існувало оборонне городище,
датоване ХІ-ХІІ ст. Його основним завданням був конт-
роль за довколишньою місцевістю і значним за про-
тяжністю відтинком прадавнього шляху, «Руський путь»,
який проходив долиною р. Дністер, а потім р. Стрий і
з’єднував народи, що жили по обидва боки Карпат. З
вершини Окопа димом можна було подати сигнал про
небезпеку  аж до замку Самборь (тепер Старий
Самбір).Під прикриттям військового городища в довко-
лишніх долинах і поселилися люди.

Розвивалося село Лімна досить добре, оскільки тут
перехрещувалися шляхи: вже згадуваний вверх по
Дністру, а другий – в долину р. Сян, до міста Сянока і аж
до Перемишля.

На жаль, були випадки, коли цими шляхами користу-
валися вороги, які спустошували наш край. Так у 1594
році, коли вже не функціонувало городище, долиною
Дністра сюди зайшов великий загін кримських татар.
Мешканці Лімни і довколишніх сіл вирішили зупинити
ворогів при вході у вузьку долину, де Дністер перетинає
магурський хребет.

Наші предки билися дуже хоробро, але сили були
нерівні. Багато людей татари посікли, про що говорить
назва частини села Дністрик Головецький – Посіч, а та-
кож урочище Мучене, в околицях Лімни.

І ось минулого тижня Лімна в урочистій обстановці, з
участю великої кількості мешканців села, а також гос-
тей відсвяткувала свій 500-літній ювілей. Триденне свят-
кування розпочалося в п’ятницю із подячної служби
Божої в місцевому храмі Івана Хрестителя, збудовано-
му в 1882 р.

Службу відправили священники з Лімни, Хащова
(о. Іван Германович та о.Микола Каличак), а також па-
рох села В. Лужок (Старосамбірщина), виходець села
Лімна – о.Петро Сюсько з сином, також  священником.

По завершенні служби Божої всі присутні, великою
колоною з церковними атрибутами, а також із держав-
ними прапорами,  вирушили до пам’ятного знака – Мар-
кіянового Хреста, збудованого в 1912 році з нагоди 100-
річчя великого галицького будителя, священника і гро-
мадського діяча – Маркіяна Шашкевича. Тут відбувся
молебень та прозвучали пісні у виконанні місцевих  ама-
торів.

Сільський голова Петро Петренко  оголосив про по-
чаток святкування 500-літнього ювілею села. Про цю
подію сповістили своїми ударами церковні дзвони.

У післяобідній час в програмі  святкування була де-
монстрація лімнянських диг, яких в селі є більше
півсотні. Лімна є батьківщиною диг. Ще в далекі шістде-
сяті роки минулого століття місцеві майстри Василь
Дністрян та  Федір Цюрьо майже одночасно сконструю-
вали залізного коня, яким і орали, возили гній і дрова,
сіно. Правда, цей винахід тоді називався «трандалет».
Дигою він став називатися, коли замість карбюратор-
них «їжовських» двигунів почали ставити дизельні. За-
раз подібні саморобні механізми можна  побачити
навіть за межами району і області, і всюди їх називають
дигами.

Незважаючи на дощ, колона дигарів проїхалася вули-
цями села. А вже під вечір мешканці села і гості зібра-
лися в центрі Лімни, де зі  сцени почав свій виступ місце-
вий колектив троїстих музик, у складі Івана Жабича, Ва-
силя  Павлюха та Василя Романа.

У перерві концерту було організовано вечерю з давн-
іми шедеврами кухні лімнянських господинь. Насмаку-
вавшись досхочу бойківськими стравами, присутні зно-
ву уважно, з великою цікавістю слухали виступи місце-
вих аматорів, в тому числі старовинні пісні, коломийки,
які чудово виконала довгожитель села Анна Дністрян.
Їй, а  також найстарішим жителям села – Степану Кірі і
Марії Петренко – були вручені подарунки представни-
ками місцевої влади.

Другий день
святкування юві-
лею села знову
розпочався зі
служби Божої у
місцевому храмі
за всіма усопшими
з часу існування
села, яку відслу-
жив місцевий па-
рох Іван Германо-
вич.

Потім відбулася
хода на цвинтар до
могили о. Корне-
лія Яворського,
який був парохом
в селі з 1876 по
1901 роки. А удос-
тоївся він такої
честі, тому що був
н ай по міт н іш о ю
фігурою в гро-
мадсько-політич-
ному житті Турків-
щини в ті часи. То-
вариш Івана Фран-
ка, публіцист, пре-
красний оратор –
Корнелій Яворсь-

кий постійно вів боротьбу за виборче
право для українців, за українську мову
і політичні права українського люду в
тодішній Австро-Угорщині. В домі
о. Корнелія тривалий час проживав
письменник і громадський діяч Михай-
ло Павлик, а  влітку 1886 року тут побу-
вав і Іван Франко.

Також у суботу присутні мали мож-
ливість в особливий спосіб пом’янути
релігійного діяча наших днів о. Василя
Поточняка та Героя АТО, доброволь-
ця батальйону «Донбас» Романа Мо-
тичака. А зроблено було це в  при-
міщенні місцевої школи, де обидвом
вихідцям села створено іменні класи.
Всім, хто був присутній, директор шко-
ли Ярослав Тирик подарував книжку
«До світла знань».

Учасники суботніх поминальних за-
ходів вшанували також пам’ять «Не-
бесної Сотні» і всіх патріотів держави,
які полягли за волю України. А зробле-
но було це біля пам’ятного знака «Героям Небесної
Сотні» в центрі села.

Завершили суботнє святкування ювілею села
спортивні змагання, які організував  і провів завідувач
сектору молоді та спорту Турківської РДА Василь Поточ-
ний, мешканець села. Переможцям і призерам зма-

гань було вручено грамоти, кубки та медалі з написом
«500 років заснування села Лімна».

Третій, заключний день святкування 500-літнього юв-
ілею села, співпав з храмовим празником. Знову  служ-
ба Божа в церкві, з участю семи священників, числен-
них гостей та прихожан довколишніх сіл – Хащова, Лопу-
шанки, Бережка, Жукотина, Дністрика Дубового, Бобер-
ки.

У передвечірній час усі знову зібралися в центрі села,
де лімнян приїхали привітати зі святом сусіди, учасники
художньої самодіяльності з Вовчого та Боберки. А куль-
мінацією святкування був виступ молодої, але вже до-
волі  популярної співачки – Андріани. Вона приїхала у

Лімну завдяки сприяння народного депутата України
Андрія Лопушанського.

Для молоді, в супроводі живої музики, були організо-
вані танці.

Оргкомітет святкування 500-річчя села щиро вдячний
народному обранцю за спонсорську допомогу.

Ярослав ДНІСТРОВИЙ.

Ë²ÌÍÀ – ÍÀØ
×ÓÄÎÂÈÉ ÊÐÀÉ

(500 років з часу заснування)
Спільну історію разом з Галичиною пройшло село Лімна, яке розташоване у верхів’ях річки Дністер у

підніжжі гори Магура – крайньої північної точки теперішнього Турківського району. Особливістю геогра-
фічного положення села є те, що в місці, де річка Дністер перетинає Розлуцький хребет, в урочищі Копа-
нини знаходиться найнижче точка Турківщини – 476 м. над рівнем моря.
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– Треба  сказати, що батьки
бувають різні за характером й
тому, як наслідок, поводяться
після такого розлучення теж по-
різному, – каже начальник служ-
би Ірина Стебівка. – Сумно в цій
ситуації те, що страждає найб-
ільше саме  їхня дитина — окре-
ма маленька людина зі своїми
переживаннями, яку дорослі в
запалі отих битв часто не по-
мічають. А характер дитини, як

стверджують науковці, фор-
мується саме у віці до трьох
років. Уже пізніше, коли дитина
підростає, у юнацькі роки, й по-
чинає проявлятися те, що зак-
ладено було їй батьками в ди-
тинстві. Тому як матері, так і бать-
кові, потрібно в першу чергу ду-
мати не за власні інтереси, а за
рідну дитину – що вони їй дадуть,
якою вона виросте людиною,
яким шляхом піде в житті.

Психологи вважають, що про-
блеми, що призводять до розпа-
ду сім’ї, не в дитині. Вона лише
стає каталізатором, роблячи яв-
ним те таємне, що вже існувало
в житті подружжя.

– Пригадую, як одного разу
зайшов у кабінет чоловік і роз-
казав нам свою історію. Він  го-
товий був спілкуватися з сином у
вихідні й на канікулах, але мати
весь час змінювала правила, –
продовжує п. Ірина. – Приїжджа-
ючи, він не знав, побачить сина
чи ні, гулятиме з ним якийсь час
під чиїмось наглядом, чи зможе
забрати до себе. Це так напру-
жувало і вимотувало нерви, що,
зрештою, чоловік махнув рукою
на все, сказавши: а кому це тре-
ба?

На жаль, у нашій країні істо-
рично склалося так, що діти
після розлучення практично
завжди залишаються з мамою,
і саме вона, а не батько, є го-
ловною, а отже й вершителькою
доль дітей. Але не всі батьки такі
жахливі, що не заслуговують
права на виховання своїх дітей.
Рішення суду, за яким діти зали-
шаються з мамою, часто стає
батогом, яким жінка карає чо-
ловіка. Байдуже, хто був ініціа-
тором розлучення. У результаті
дуже часто чоловік залишаєть-
ся з величезним почуттям про-
вини і доходить висновку: «Як не
крути, я винен чомусь тільки я».

Бачитися з дітьми, брати
участь у їх вихованні — завжди
означає спілкуватися з колиш-
ньою дружиною, знову й знову
доторкатися до свіжих ран. Не в
кожного стає сил нести цей ван-
таж. І тоді єдиний вихід — утекти
і забути, не приходити провіду-
вати дитину.  Але, при цьому, як
кажуть самі батьки, забути вони

У службу у справах дітей Турківської РДА дуже часто звер-
таються батьки зі скаргами про те, що їм колишні дружини
не дозволяють зустрічатися з рідними дітьми. Хоча. при поз-
бавленні батька батьківських прав, дружини твердо обіцяли,
що даватимуть дозвіл батькові на проведення вільного часу
з дитиною.

хочуть не дітей, а колишнього
партнера, якого діти так нагаду-
ють.

Щоб зробити боляче батькові
і полегшити тим самим свій біль,
мами розповідають дітям, що
їхній тато — погана людина.
Якщо тато намагається спілку-
ватися з дітьми, то рано чи пізно
довідається, що думає про ньо-
го дитина. Зрозуміло, це не
зміцнює їхніх стосунків. Іноді все

на л аг о д ж уєть с я
лише аж тоді, коли
діти виростають і
вже мають свою
власну думку. Але
частіше, на жаль,
буває навпаки.

Тому, у будь-якій
ситуації , а особли-
во, коли розри-
вається союз ма-
тері й батька, ми по-
винні залишатися
люблячими батька-
ми для своїх дітей.
Такий сценарій
трапляється не ча-

сто, але можливий. І він потрібен.
Насамперед потрібен дітям.
Причому він можливий навіть у
найгіршому варіанті. Розібрав-
шись зі своїми переживаннями,
відокремивши те, що належить
мені, від того, що належить
дітям, можна змінити ситуацію і
поліпшити якість спілкування з
дітьми.

Але, як порозумітися, як мо-
виться,  по-мирному, якщо ко-
лишня дружина  все-таки впер-
то не дозволяє зустрічатися
батькові з дитиною. На боці та-
ких чоловіків стоїть закон.

У першу чергу чоловікові не-
обхідно звернутися до органу
опіки та піклування, якщо це не
допоможе врегулювати порядок
побачень з дитиною та участь у
її вихованні, необхідно звертати-
ся до суду з позовною заявою.

Так, відповідно до статті 19
Сімейного кодексу України, у
випадках, передбачених цим
кодексом, особа має право на
попереднє звернення за захис-
том своїх сімейних прав та інте-
ресів до органу опіки та піклуван-
ня.

Рішення органу опіки та піклу-
вання є обов’язковим до вико-
нання, якщо протягом десяти
днів з дня його винесення заін-
тересована особа не звернула-
ся за захистом своїх прав або
інтересів до суду, крім випадку,
передбаченого частиною дру-
гою статті 170 СК України.

Звернення за захистом до
органу опіки та піклування не
позбавляє особу права на звер-
нення до суду.

У разі звернення з позовом
до суду, орган опіки та піклуван-
ня припиняє розгляд поданої
йому заяви.

При розгляді судом спорів
щодо участі одного з батьків у
вихованні дитини, місця прожи-
вання дитини, позбавлення та
поновлення батьківських прав,
побачення з дитиною матері,
батька, які позбавлені батькі-
вських прав, відібрання дитини
від особи, яка тримає її у себе
не на підставі закону, або рішен-
ня суду , управління батьками
майном дитини, скасування уси-
новлення та визнання його не-

дійсним, обов’язковою є участь
органу опіки та піклування.

Орган опіки та піклування
подає суду письмовий висновок
щодо розв’язання спору на
підставі відомостей, отриманих
в результаті обстеження умов
проживання дитини, батьків,
інших осіб, які бажають прожи-
вати з дитиною, участі у її вихо-
ванні, а також на підставі інших
документів, що стосуються спра-
ви.

Суд може не погодитися з вис-
новком органу опіки та піклуван-
ня, якщо він є недостатньо об-
ґрунтованим, суперечить інтере-
сам дитини.

Крім того, відповідно до пунк-
ту 73 Порядку провадження
органами опіки та піклування
діяльності, пов’язаної із захис-
том прав дитини, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 №
866, у разі виникнення спору між
батьками щодо участі у вихо-
ванні дитини, один з батьків,
який проживає окремо від ди-
тини, подає службі у справах
дітей за місцем проживання
дитини заяву, копію паспорта,
довідку з місця реєстрації (про-
живання), копію свідоцтва про
укладення або розірвання шлю-
бу (при наявності), копію свідоц-
тва про народження дитини.

Співробітник служби у справах
дітей проводить бесіду з бать-
ками, а в разі необхідності – та-
кож з родичами дитини. Врахо-
вується ставлення батьків до
виконання батьківських обо-
в’язків, особиста прихильність
дитини до кожного з них, стан
здоров’я та інші обставини, що
мають істотне значення.

Після з’ясування обставин, що
призвели до виникнення спору
між батьками щодо участі у ви-
хованні дитини, служба у спра-
вах дітей складає висновок.

Участь у вихованні дитини, та
в разі потреби, порядок поба-
чення з дитиною батька, що про-
живає окремо від неї, встанов-
люються рішенням районної
держадміністрації, виконавчого
органу місцевої  ради, з ураху-
ванням висновку служби у спра-
вах дітей.

При розгляді судом спорів між
батьками щодо виховання дити-
ни, районна держадміністрація,
виконавчий орган місцевої ради
подає суду письмовий висновок
про способи участі одного з
батьків у вихованні дитини,
місце та час їхнього спілкуван-
ня, складений на підставі відо-
мостей, отриманих службою у
справах дітей в результаті про-
ведення бесіди з батьками, ди-
тиною, родичами, які беруть
участь у її вихованні, обстежен-
ня умов проживання дитини,
батьків, а також на підставі інших
документів, що стосуються цієї
справи.

Таким чином, якщо батькові
не дозволяють зустрічатися з
дитиною, невідкладно треба
звернутися до органу опіки та
піклування з відповідною заявою
щодо його участі у вихованні ди-
тини.

Цей крок може вирішити всі
конфлікти, пов’язані з пере-
шкоджанням вашої колишньої
дружини бачитися з вашою ди-
тиною, а також додатковою
підставою захистити свої
батьківські права в разі судово-
го розгляду.

Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÈÒÈÍÀ ÍÅ ÂÈÍÍÀ Колектив дитячого відділення Турківської КЦРЛ сердечно
вітає із ювілейним днем народження добру,
щиру людину, професіонала-медика, завіду-
вача відділення Іллю Михайловича Цюци-
ка.

Бажаємо шановному ювіляру міцно-
го здоров’я, святкового настрою, життє-
вого оптимізму і благополуччя, поваги
від людей, сповнення усіх сподівань і
планів, довголіття, Господньої опіки.

У колективі нашім Ви завжди в пошані
За щире серце, руки золоті.
Вітаєм Вас сьогодні і бажаєм,
Щоб все гаразд було у Вас в житті!

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÄÎÒÀÖ²¯ ÍÀ
ËÜÂ²ÂÙÈÍ² ÇÀ ÌÎËÎÄÍßÊ ÂÐÕ
Одержали господарі Турківщини

На підтримку аграрного сектору у 2019 році з державного
бюджету передбачено 5, 3 млрд. грн. Тож усі агровиробники
можуть скористатися програмами державної підтримки.
Особливе місце  тут посідає спеціальна бюджетна дотація
тим, хто  вирощує  молодняк  великої рогатої худоби. Вона
орієнтована на підтримку господарств  фізичних осіб, які ут-
римують ВРХ. Саме про цю програму ми поговоримо сьогодні
з головним спеціалістом сектору агропромислового розвит-
ку Турківської РДА Іриною Дзондзою.

–  Хочу повідомити читачів, що вже в  цьому році всім селянам, які
утримують  у  своїх господарствах молодняк великої рогатої худоби і
подавали документи станом на 1 травня  поточного року у місцеві
органи влади (сільські, селищну та міську ради), 12 липня була за-
вершено  перерахування коштів (дотації) у відділення  Ощадбанку  і
Приватбанку для виплати. І вже зараз громадяни району отриму-
ють ці кошти. По Турківському району  1 848 людей, які подали доку-
менти  на  утримання 3079 телят, одержали  державних виплат на
загальну суму 4 млн.  564 тис.500 гривень. До речі, це  найбільший
показник   по області. Господарі, які  й далі утримують молодняк,
мають право подавати знову документи в органи місцевої влади
(травень, червень, липень, серпень, включно до 1вересня), а 1 ве-
ресня  місцеві ради знову будуть формувати  нові відомості на мо-
лодняк, якому, станом на 1 вересня,  буде 4 місяці, 8 місяців і рік та
подавати їх  нам – у сектор агропромислового розвитку, для форму-
вання зведеної відомості і подачі її в департамент АПР ЛОДА.

– Ірино Ігнатівно, розкажіть, будь ласка, більш конкретно
про  надання дотації на утримання молодняку ВРХ.

– Якщо у вашому домашньому господарстві народилося теля, ви
маєте право на  дотацію з державного бюджету у тому разі, якщо ви
будете утримувати його  до досягнення  ним певного віку на момент
подання документів вперше: за молодняк, віком 4 місяці,  дотації
буде  300 грн. за голову; за молодняк, віком 8 місяців, – 1000 грн. за
голову; за молодняк, віком 12 місяців, –  2500 грн. за голову.

І дальше в бюджетному році фізичні особи, при умові утримання
молодняку в своєму господарстві, зобов’язані поновлювати доку-
менти кожних чотири місяці, згідно яких їм   будуть виплачувати
дотацію на молодняк   аж до  досягнення твариною   13-місячного
віку.   Наприклад, за молодняк, віком  8 місяців,  – 700 грн.,   за
молодняк ВРХ, якому виповнився рік, – 1500 грн. за голову до 13-
місячного віку теляти.

Якщо молодняк ВРХ  набутий шляхом його переміщення від інших
власників, то дотація видається за кожні 4 місяці його утримання в
такому господарстві від дати переміщення до досягнення ним 13-
місячного віку. Ця дотація буде   нараховуватися у такому розмірі: за
перші чотири місяці утримання – 300 грн.  за голову; за наступні
чотири місяці – 700 грн. за голову, ще за наступні 4 місяці – 1500 грн.
за голову.

–  Не зайвим буде  нагадати, що має зробити господар для
того, аби оформити цю дотацію?

–  Найперше, на молодняк, народжений  у вашому  домашньому
господарстві, потрібно оформити паспорт великої рогатої худоби.
Для цього потрібно звернутися до фахівця ветеринарної медицини
за місцем знаходження вашого господарства.  Для молодняку, на-
бутого шляхом переміщення, потрібно звернутись до фахівця вете-
ринарної медицини за місцем знаходження господарства та зро-
бити переміщення тварини. Датою переміщення молодняку вва-
жається дата  прибуття тварини в господарство нового власника.
Наступним кроком буде відкриття господарем рахунку у  відділенні
банку – Приватбанку або ж Ощадбанку, звідки потрібно взяти дові-
дку про відкриття рахунку з реквізитами банку. Крім цього,  необхід-
но підготувати ще такі документи –  копії паспортів ВРХ, копію дові-
дки  про відкриття рахунку в банку, копію  ідентифікаційного номеру
фізичної особи - власника тварини. Якщо всі документи зібрані,  їх
слід подати за місцем знаходження господарства до сільської, се-
лищної або міської ради.  Ці документи приймають впродовж бюд-
жетного року, а  виплата дотації проводиться за результатами офор-
млених реєстрів, станом на 1 травня,  на 1 вересня і 1 грудня поточ-
ного року. Додам, що схитрувати не можна –  спеціальні комісії місце-
вих рад проводять рейди-перевірки по господарствах фізичних осіб,
щоби упевнитися в достовірності поданих даних.

Тож закликаю тих, хто утримує в себе вдома молодняк ВРХ, ско-
ристатися  цією державною підтримкою.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.
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Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиро вітає
з ювілейним днем народження, яке святкувала 30 липня,
добру, щиру, надійну людину, вчителя Тетяну Йосипівну По-
півняк.

В цей прекрасний день прийміть від нас найщиріші
вітання, побажання міцного здоров’я, море ща-
стя, земних благ, родинного тепла і любові від
рідних, достатку, поваги від друзів, колег по
роботі. Хай завжди Вам сяє сонечко і буде
тепло на душі. Господнього благословення
і многих Вам літ!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.

Хай світла, радісна дорога,
Щасливо стелиться в житті!

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросер-
дечно вітає з днем народження директора школи Івана Гри-
горовича Захаревича.

Шановний Іване Григоровичу! Вам доля подарувала актив-
не, багате і цікаве життя. Притаманний Вам талант організа-
тора, помножений на велике бажання робити людям добро,
став запорукою Вашої успішної праці на ниві освіти. Бажаємо
Вам щастя і здоров’я, сімейної злагоди і достатку, родинного
затишку і любові Ваших рідних, близьких та друзів! Нехай зав-
жди на Вашому небосхилі сяє сонечко і буде
тепло від усмішок та щирої шани!

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!

ÏÎÐßÒÓÍÎÊ
×ÎÐÍÎÃÎ ËÅËÅÊÈ

На березі р. Завадка, після грози, його знайшли жителі с.
Риків. Прибитий до берега птах сидів нерухомо, бо був без-
силим через поранену ногу. Його й побачив, проходячи по-
руч,  Іван Цюцик – людина дуже добра, чуйна, палкий приро-
долюб, педагог за фахом.  Приніс птаха додому. Саме в
сімействі вчителів Галини та Івана Цюциків і знайшов при-
тулок поранений лелека.  Не лише Галина Миколаївна та
Іван Михайлович стали піклуватися про птаха, а й пере-
живали за долю лелеки їхні діти. Всіх турбувало те, що
птах нічого не хотів їсти – ні хліба, ні зерна, і лишень
трішки їв рибу, яку йому спеціально купляли господарі.
Тому рятівники й боялися, щоби птах, не дай Бог, не заги-
нув.  Чорний лелека конче потребував допомоги спец-
іалістів, адже не міг злетіти та відмовлявся вживати їжу
з рук людей. Із запитанням – що робити? – вони зателе-
фонували до Риківського сільського голови Ніни Цюцик, а
та, у свою чергу, до районного ТМіРу, у Держпродспоживс-
лужбу. Проте  допомоги не було, поки п. Ігор Вишотравка
не порадив звернутися в департамент екології і природ-
них ресурсів Львівської ОДА. Далі уже була справа рук доч-
ки сім’ї Цюциків Софії, студентки медичного коледжу, яка
з допомогою Інтернету де тільки не писала, але досту-
калася – таки до тих, хто приїхав за пораненим птахом.

Представники департаменту екології та природних ресурсів
Львівської ОДА та Державної екологічної безпеки у Львівській
області організували транспортування птаха до центру реабіл-
ітації птахів «Вільні крила» і нині сердечно дякують сім’ї Цю-
циків за такий гуманний поступок.

 Слід зазначити, що  чорний лелека занесений до Червоної
книги України, зі статусом рідкісний. У Львівській області, за
даними орнітологів, гніздується 30-40 пар  цього виду птахів, а
всього в Українських Карпатах є приблизно 200 пар чорного лелеки. До речі, за словами сільського
голови Ніни Цюцик, вона не може пригадати , в яких роках, але вже бачила влітку, ідучи  через ліс з
Головського до Рикова, цих птахів. Очевидно, вони десь і там гніздяться.

Чорний лелека, на відміну від білого, є мешканцем незайманих лісів, він уникає цивілізації. Птах
гніздиться у відлюдних місцях, у старих змішаних і листяних лісах, поблизу річок, озер і боліт. У травні
самка відкладає від 2 до 5 яєць, які протягом 32-34 днів висиджують обидва партнери. У віці 2 місяці
молоді пташенята досягають розміру своїх батьків і залишають гніздо. Зиму чорні лелеки, як і білі,
перезимовують в саванах Африки. Гніздо чорний лелека будує на високому дереві із товстих гілок.
Якщо його не турбувати, він це гніздо може використовувати багато років.

Існує навіть легенда про чорного лелеку.
Жив собі білий лелека в хаті доброго чоловіка. Все ладилося в його господарстві, а в сусіда не

селилися птахи і не було щастя. Позаздрив сусід на те благополуччя і вирішив спалити сусідську хату.
Коли зайнялася хата, білий птах із пташенятами кинулися гасити пожежу та кликати людей на допомо-
гу. Пожежу вдалося загасити. Хата і гніздо вціліли. Коли зійшлися люди, то птах накинувся на підпалю-
вача-сусіда. Проте заздрісник сказав, що хату підпалив лелека, хоча птах, навпаки, вказував на кривд-
ника. Та люди повірили сусіду, а не птаху. Гірко стало на душі у святого білого птаха. Після цього почор-
нілий від диму, обпалений і скривджений птах, залишив своє гніздо на хаті і оселився в глухому лісі
самітником. З того часу він став сприйматися людьми як недобрий знак. Зважаючи на це, люди нама-
галися всіма можливими засобами вигнати небажаного гостя зі своїх дахів. Тому цей птах й до сьогодні
уникає людей. Це найзагадковіший і найменш вивчений птах. Чорний самітник – так ще його назива-
ють.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ÄËß ÞÍÀÖÒÂÀ
ÒÅÏÅÐ – Ó ÖÅÍÒÐ² ÒÓÐÊÈ

Дорогеньку донечку, люблячу сестричку і племінницю – Іван-
ну Юріївну Бугіль–  із ювілеєм від щирого серця і з великою
любов’ю вітають мама, сестра Наталія з сім’єю, сестра Надія
з сім’єю, брат Іван з сім’єю, брат Роман з сім’єю, цьоці Євдо-

кія, Марія і вуйко Гаврило зі своїми сім’ями і
бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла, Гос-
подньої ласки і благословення.

Тобі в цей день від нас усіх –
Щасливих днів і неба голубого,
Усмішок, сонця, радості життя
І щастя в світі молодого,
Хай день наповниться красою,
Святковим настроєм всміхається

душа
А доля кришталевою росою вмиваєть-

ся як квітка чарівна.

– Тішуся, що маємо окрему
бібліотеку. Зручну для користу-
вачів – учнів ліцею, гімназії і двох
шкіл, які поблизу. Кількість
відвідувачів зразу зросла, це ста-

 Головний бібліотекар відділу обслуговування юнацької ка-
федри Турківської ЦРБ Людмила Кузьмак сяє від радості. На-
решті здійснилася її мрія. Бібліотека для юнацтва, в якій 33
роки вона працювала у відділі обслуговування і  яка тіснилася
в одному приміщенні разом з дорослим відділом районної бібліо-
теки, тепер перебралася в центр міста, у приміщення дитя-
чої бібліотеки. Після ліквідації єдиного фонду відділу обслуго-
вування , за сприяння в.о. відділу культури Турківської РДА
Олега Вільчинського, керівника центральної бібліотечної си-
стеми Ганни Семків, кімнату було вирішено передати юнацькій
кафедрі. 2 липня головний бібліотекар приступила до робо-
ти. Тож уже місяць як юнацька кафедра приймає відвідувачів
на новому місці.

ло помітно, як не кажіть – центр
міста. Навіть приходять і до-
рослі, дозвіл на обслуговування
дорослого населення мені та-
кож дали. Хто прийде, кожного

приймаємо. Приміщення зали-
шилося таким, як і було, тільки я
самотужки пофарбувала двері,
книжкові стелажі і розклала
книги, планую зробити підлогу, –
каже Людмила Михайлівна. –
Книжковий фонд кафедри –
5000 примірників. Нещодавно
було поповнення фонду, ми
одержали близько  50 нових і
досить цікавих книг.

У бібліотеці є багато словників,
енциклопедій, галузевої літера-
тури, і художньої також. Вибір
багатий і різножанровий.  Читачі
звертають увагу на оформлені
книжкові виставки. Серед них
такі як «Герої не вмирають –
просто йдуть», «Любіть Україну і
мову її солов’їну», «Це обов’яз-
ково треба знати», тематична
полиця «Сучасні професії», ек-
спрес-виставка «Знайомтесь:
нові книги».

Ольга ТАРАСЕНКО. Водія маршрутки на с. Карпатське, добру, чуйну і
відповідальну людину – Іллю Івановича з Днем ангела від
щирого серця вітають Василь Данилович Тацин зі своєю
сім’єю та Омелян Федорович Пасічник зі своєю сім’єю.
Бажають йому міцного здоров’я, добробуту, уваги, великого
людського щастя, довгих і мирних років
життя під захистом Ангела - хоронителя.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні як струна,
І добро не оминає Вашу хату
Як не оминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються немов вишневий

цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує сотню літ!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
сердечно вітають з ювілейним днем народжен-
ня завідувача складу лікарні Галину Олексіїв-
ну Репецьку і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, родинного тепла,
здійснення планів і мрій, любові від рідних,
довголіття.

Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я – без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

Адміністрація і профспілкова організація Турківсь-
кої КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем

народження завідувача дитячого відділення Тур-
ківської КЦРЛ Іллю  Михайловича Цюцика і ба-
жають шановному ювіляру неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-
довгого щасливого віку!

Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

ÙÎÁ ÍÅ ÑÒÀÒÈ ÇÄÎÁÈ××Þ ÂÅÄÌÅÄÈÖ²
Йдучи до лісу, жителям сіл Лімнянського куща, с.Боберка, треба бути особливо обережними.

В урочищах Сигла та Чикильова бродить ведмедиця з маленькими ведмежатками. Кажуть,
що вона до нас прийшла з польської території.

Про перебування небезпечного звіра в лісових угіддях повідомив своє керівництво рапортом лісник
Лімнянського лісництва ДЛГП «Галсільліс», житель с. Боберка, Іван Федаш. Неодноразово він бачив
сліди звіра, а одного разу – навіть і саме ведмеже сімейство. Також мало не зустрівся з хижаком,
збираючи гриби, один із жителів с. Лімна.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС № 044406, видане відділом у справах сім’ї та
молоді Турківської РДА на ім’я Степана Васильовича Казибріда, вважати недійсним.
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Як правильно зберігати часник взимку
Перш ніж зберігати часник в своєму будинку, необхід-

но докласти максимум зусиль для його правильного і
грамотного збору. Сьогодні в нашій місцевості прийня-
то садити два види часнику — яровий і озимий. Фахівці
рекомендують зберігати саме яровий часник, оскільки
він має більшу витриманість і довго зберігає свої аро-
матичні та смакові властивості. Озимий краще викорис-
товувати в їжу влітку і восени, а також додавати в кон-
сервацію.

Як визначити, що часник готовий до збору? Зробити
це можна за зовнішнім виглядом стебел рослини. Як
тільки вони стануть з жовтуватим відтінком і хилитися
до землі, можна приступати до збирання врожаю. При
викопуванні потрібно звертати увагу на те, щоб не по-
шкодити головку часнику, інакше вона не зможе довго
зберігатися. Для зручності краще скористатися не ло-
патою, а вилами. Після збору весь часник потребує ре-
тельного просушування, тому найчастіше його розкла-

Користь м’ятного чаю незапе-
речна. Люди вживали його ще 10
000 років тому, що підтверджу-
ють археологи. Школа медици-
ни і суспільної охорони здоро-
в’я Вісконсинського університе-
ту виявила, що чашка напою до-
поможе при печії і розладі шлун-
ку

15 фантастичних переваг
м’ятного чаю

1. Допомога в травленні
М’ятний чай розслаблює

травний тракт і сприяє пра-
вильному відтоку жовчі – дві дії,
які підтримують травну систе-
му на оптимальному рівні.

М’ятний чай може зменшити
такі симптоми як здуття живота,
болі в животі й метеоризм. Він
також здатний знімати спазми
кишківника, жовчного міхура і
жовчних проток. Розслабляючи
травну систему, він також допо-
магає підтримувати здорові рухи
кишківника, що допомагає запо-
бігти виникненню геморою.

2. Знімає симптоми СРК
Як уже згадувалося, м’ятний

чай є популярним травним за-
собом, і він використовується
зокрема при синдромі подраз-
неного кишківника (СРК). Спо-
живання чаю м’яти перцевої
може заспокоїти шлунково-киш-
ковий тракт, який зменшує сим-
птоми СРК, такі як здуття живо-
та і біль у животі.

Одне дослідження 2007 року
виявило, що олія м’яти перце-
вої зменшила симптоми СРК на
50% у 75% тих, хто нею користу-
вався. Дослідження, опубліко-
вані в 2011 році, також виявили,

Ще одна перевага м’ятного
чаю – це його вплив на гормо-
нальний баланс. Багато хто ви-
користовує м’ятний чай при
СПКЯ (синдромі полікістозних
яєчників), зокрема через його
антиандрогенний ефект. Він
може послабити симптоми цьо-
го захворювання, такі як прищі
та стрес, а також поліпшити не-
бажаний ріст волосся за жіно-
чим типом – також відомий як
гірсутизм.

Що наука каже про м’ятний
чай і гірсутизм? Дослідження
підтвердили, що регулярне спо-
живання чаю з м’яти значно зни-
жує рівень вільного тестостеро-
ну і підвищує рівень гормонів,
корисних для росту волосся, та-
ких як естрадіол і лютеїнізуючий
гормон.

15. Зменшує менструальні
болі

Щоденне споживання чаю з
м’яти може також зменшити
інтенсивність менструальних
болей і пов’язаних з цим болей
у животі. Під час менструації ча-
сто зустрічається застій в області
малого тазу. Однак вживання
більшої кількості гарячих рідин,
таких як м’ятний чай, сприяти-
ме притоку крові до ділянки тазу
і, отже, допоможе м’язам тазу
розслабитися.

М’ятний чай можна вжива-
ти вранці під час сніданку, за
півгодини до обіду, або як пе-
рекус вночі. Вживання суміші
зеленого чаю і чаю з м’яти для
приглушення апетиту – пре-
красний спосіб підвищити
ваш метаболізм.

У той же час, м’ятний чай
перед сном може допомогти
вам краще спати завдяки
його розслаблювальному
ментолу. Для максимальної
користі найкраще пити дві-
три чашки на день.

Що стосується побічних
ефектів, хоча чай з м’ятою
перцевою безпечний для
більшості вагітних жінок,
вважається, що велика його
кількість може викликати
викидень. М’ята може також
викликати проблеми з дихан-
ням у деяких дітей і немов-
лят, навіть в невеликих до-
зах.

У деяких людей м’ятний чай
також може погіршити кис-
лотний рефлюкс, бо чай може
збільшити зворотний потік
шлункової кислоти у стра-
вохід. Крім того, не варто
вживати м’ятний чай, якщо у
вас алергія на ментол.

×ÀÉ Ç Ì’ßÒÈ:
ÉÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÜ ÒÀ

ÂÏËÈÂ ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ
Альтернативні лікарі вже давно рекламують користь м’ят-

ного чаю. Він вважається чудовим засобом для травної сис-
теми, і може полегшити певні симптоми синдрому подразне-
ного кишківника (СРК). Він також використовується для пол-
іпшення сну, зняття стресу і надлишкової психічної актив-
ності, усунення неприємного запаху з рота і зміцнення імунної
системи.

що м’ята перцева активує «бо-
льовий» канал у товстій кишці,
який заспокоює запальні болі в
шлунково-кишковому тракті.

3. Сприяє кращому сну
Чашка теплого

м’ятного чаю
може поліпшити
сон, завдяки мен-
толу в листі, який
дозволяє м’язам
тіла розслабитися.
М’ята також
сприяє більш яск-
равим снам.

4. Знімає стрес
Ментол в листі

м’яти перцевої –
це міорелаксант і
з а с п о к ій л и в и й
засіб; вживання
цього трав’яного
настою сприяє за-
гальному розс-
лабленню тіла і
розуму. Це може
також зменшити
кров’яний тиск че-
рез його протиза-
пальні власти-
вості; це також одна з причин,
чому м’ята перцева є популяр-
ною травою в ароматерапії.

5. Підтримує жовчний міхур і
печінку

Якщо ви маєте невеликі ка-
мені в жовчному міхурі, чай з м’я-
ти може допомогти розбити їх на
більш дрібні фракції. Він також
допомагає стимулювати відтік
жовчі з жовчного міхура в печін-
ку, що призводить до меншої
кількості проблем і нападів,
якщо у вас є проблеми з жовч-

ним міхуром.
І, як уже зазначалося, м’ят-

ний чай може допомогти полег-
шити біль і дискомфорт при
кольках і спазмах жовчного
міхура.

6. Сприяє психічній концент-
рації

Аромат м’яти впливає на мо-
зок, тому, випивши чашку чаю і
вдихаючи її аромат, можна зо-
середитися і сконцентруватися.
Ідеально підходить для сту-
дентів і тих, хто працює цілу ніч.

7. Усуває неприємний запах
з рота

Як ви гадаєте, чому м’ята так
часто зустрічається в зубній
пасті, рідині для ополіскування
рота, жувальній гумці та цукер-
ках: її сильний аромат і смак
добре маскують неприємні за-
пахи, наприклад, запах з рота.

Крім того, листя м’яти перце-
вої має антибактеріальні влас-
тивості, тому вони фактично вби-
вають деякі бактерії, забезпечу-
ючи свіжий подих.

8. Заспокоює проблемну
шкіру

М’ятний чай приносить ко-
ристь і шкірі. Гормональні про-
блеми зі шкірою, такі як прищі,

можуть зберігатися протягом
усього дорослого життя та пога-
но лікуються. Чай підвищує
рівень естрогену, і це підвищен-
ня часто може врівноважити
гормональні проблеми і тим са-
мим допомогти вилікуватися від
прищів.

9. Допомагає полегшити го-
ловні болі й мігрені

Багато людських недуг викли-
кані стресом, напруженими м’я-
зами і кровоносними судинами.

Це заважає кровотоку і викли-
кає біль.

Відомо, що листя м’яти розс-
лаблює м’язи, тому вживання
чаю при головному болі або
мігрені послабить біль і дозво-
лить крові знову текти нормаль-
но. Для кращого ефекту пийте
чай в теплій ванні.

10. Бореться з кашлем і сли-
зом

При додаванні до гарячої
води ментол діє як приголомш-
ливий агент для розрідження
густого слизу, який покриває ле-
гені при захворюванні, полегшу-
ючи його відхаркування при
кашлі. М’ята – це прекрасна до-
помога при ангіні, свербінні й
сухому кашлі.

11. Сприяє схудненню
Виявлено, що сильний аро-

мат м’ятного чаю знижує апетит,
а чашка напою може применши-
ти потяг до їжі і допомогти вам
почувати себе ситим протягом
більш тривалих періодів часу. В
результаті, вживання чаю м’яти
перцевої як засобу для знижен-
ня ваги може запобігти ожирін-
ню.

12. Допомагає від морської
хвороби

М’ятний чай має
п р о т и з а п а л ь н у,
спазмолітичну і за-
гальну заспокійли-
ву дію на шлунок
завдяки вмісту мен-
толу. Він усуває такі
симптоми як нудо-
та, блювота і запа-
морочення, особли-
во у вагітних жінок і
тих, хто подорожує
по суші, морю або
повітрю.

М’ятний чай та-
кож може лікувати
інші проблеми, по-
в’язані з рухом, такі
як діарея і біль в
животі.

13. Стимулює
імунну систему

М’ятний чай та-
кож є неймовірним
стимулятором імун-
ної системи. Анти-

бактеріальні та антимікробні
властивості м’ятного чаю здатні
запобігти появі патогенних
мікроорганізмів, які призводять
до таких хвороб як застуда і грип,
й попередити такі симптоми як
кашель, втома і лихоманка.

Вміст антиоксидантів у м’яті
може також зберегти вашу імун-
ну систему здоровою, борючись
з вільними радикалами.

14. Бореться з СПКЯ і гірсу-
тизмом

дають на ковдру і дають повністю висохнути під сонцем.
Важливо! Не можна поливати часник за 2 тижні до збо-
ру.

Як зберегти часник в квартирі – ефективні поради
Ми пропонуємо вам розглянути кілька дієвих порад,

які допоможуть вам зберегти весь ваш урожай до самої
весни.

Порада № 1. Косички, як спосіб зберігати часник
Цей спосіб ще давно використовувався нашими пред-

ками для збереження часнику в умовах холодної зими.
Для цього необхідно залишити бадилля на голівці, ви-
даливши з неї зайві листочки і залишивши одне стебло.
В одну косичку зазвичай можна вплести максимум 15
шт. часнику. Після цього її можна підвісити ближче до
стелі.

Порада №2. Масло
Цей спосіб вимагає трохи часу і сил. Для початку вам

доведеться повністю почистити весь часник на неве-
ликі головки, помістити їх в банку і залити будь-яким

рослинним маслом. Користуватися такою заготівлею
взимку дуже зручно, досить дістати стільки штук, скільки
вам знадобиться для приготування страви.

Порада №3. Зберігання часнику в борошні
Такий спосіб найчастіше використовується в селах,

але часник зберігається тільки в тому випадку, якщо буде
добре просушений. Отже, вам знадобиться картонна
коробка, в яку складається весь урожай і засипається
борошном.

Порада №4. Збе-
рігання часнику в
панчохах

Це класичний і
такий відомий бага-
тьом спосіб збері-
гання. Ще бабусі
використовували
його, підв’язуючи до
стелі капронові
мішечки з часни-
ком.

Порада №5. Ко-
робки і кошики

Якщо у вас є коробки або плетені кошики, ви завжди
можете зберігати врожай у них. Зберігання часнику в
коробках. Важливою умовою для будь-якого способу
зберігання є відсутність вологи і прохолода. Тому в до-
машніх умовах краще зберігати часник на лоджії або в
темній коморі. Також можна скористатися холодиль-
ником, уклавши часник на найнижчу полицю.

СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ ЧАСНИКУ В
ДОМАШНІХ УМОВАХ ДО ВЕСНИ

Якщо ви вирощуєте на своїй ділянці часник, то, напевно, вже замислювалися над тим, як його зберіга-
ти. Цей овоч користується особливою популярністю серед людей в нашій місцевості, оскільки він не
тільки додає особливий смак страві, а й надає неперевершений аромат.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ÇÀÕÈÑÒÈÌÎ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÓ ÐÀÇÎÌ! ÓÊÐÀ¯ÍÀ – ÏÎÍÀÄ ÓÑÅ!
ПЕРЕВАГИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ

Безкоштовне харчування для військовослужбовців військової служби за контрактом; безоплатна
кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я; соціальні гарантії
для учасників АТО, санаторно-курортне лікування; участь у складі національних миротворчих контин-
гентів та миротворчих місіях; щорічна відпустка із збереженням грошового, матеріального забезпе-
чення та грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення; можливість
отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського)
складу, які мають вищу освіту.

Заробітна плата – від 10000 грн., сержантсько-старшинський склад – від 12000 грн.
Особам, які виявили бажання проходити військову службу у військовій частині А3817, звертатися

за адресою: місто Самбір, вул. Січових Стрільців, 6, контактний телефон: (03236) 3-35-67, моб. тел.:
098-47-60-487, 097-585-89-96.

Інформаційне повідомлення
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяль-
ності для здійснення незалежної оцінки об’єкта нерухомого

майна Нижньовисоцької сільської ради:
-  нерухомого майна - кімнати № 9, площею 11,5 кв. м, кімнати №

13, площею 31,1 кв. м, кімнати № 14, площею 9,7 кв. м, кімнати №
15, площею 7,1 кв. м і кімнати №18, площею 22,1 кв. м в будинку,
розміщеному за адресою: 82560.,Львівська область., Турківськии
район, с Нижнє Висоцьке, вул. Центральна, 131

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

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

документами, виданими відповідно до Порядку ведення Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затверд-
женого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013,
№796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013
за №937/23469;

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

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

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

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

ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та подан-
ня звіту про оцінку майна;

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати за адресою:
82560.,Львівська область., Турківськии район, с Нижнє Висоцьке,
вул. Центральна, 131, Нижньовисоцька сільська рада.

Конкурс відбудеться о 10:00 год. 19 серпня 2019 року, в кабінеті
голови Нижньовисоцької сільської ради. Телефон для довідок:
0968360526.

Голова конкурсної комісії Ярослав ІРОД.

Колектив ПП «Редакція газети «Бойківщина» висловлює щире
співчуття редактору Василю Васильовичу Васильківу з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті брата.

Друзі-депутати Турківської районної ради висловлюють щире
співчуття своєму колезі Степану Степановичу Залузі з приводу тяж-
кої втрати – смерті брата – Петра.

Колектив та депутатський корпус Явірської сільської ради вис-
ловлюють щире співчуття депутату Явірської сільської ради Наталії
Зеновіївні Співак з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире співчуття
працівнику школи Миколі Йосиповичу Біласу з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття заступнику
директора з виховної роботи Марії Володимирівні Бринь з приводу
тяжкої втрати – смерті матері – Софії Тимофіївни, колишнього пра-
цівника школи.

Колектив анестезіологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття молодшій медичній сестрі Іванні Зеновіївні Бринь з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Окрім незіграного матчу у Шу-
м’ячі (через дискваліфікацію
домашнього стадіону команди
с.Присліп, усі їхні домашні по-

ÑÒÀÐÒÓÂÀËÎ
ÄÐÓÃÅ ÊÎËÎ

Минулої неділі, 28 липня, на Турківщині, після двотижневої
перерви, розпочалося друге коло чемпіонату району з футбо-
лу. Проте футбольне свято завітало не до всіх, хто його оч-
ікував. Через грубе порушення регламенту чемпіонату райо-
ну – неявку  на гру команди Нижньої Яблуньки – без спортивно-
го дійства залишились гравці та вболівальники с.Присліп. Зви-
чайно команду-порушницю покарано зняттям трьох очок (це
все, що було награно у першому колі), проте баталії на полі
та емоції вболівальників залишились втраченими.

єдинки проходять на стадіоні
с.Шум’яч), пройшли ще три по-
єдинки. Зокрема Явора вдома
розгромила Гусне – 6:0, Верхня

Яблунька розійшлася миром з
Либохорою – 1:1, мирову також
розписали і у Бітлі, де місцева
команда приймала гостей із
Вовчого.

Наступний тур чемпіонату
Турківщини з футболу пройде у
неділю, 4 серпня. Цього дня
Вовче, яке саме святкуватиме
500-річчя села, прийматиме
Верхню Яблуньку, Присліп поїде
на гру до Гусного, а бітляни – у
Нижню Яблуньку.

Початок усіх матчів – о 15.00
год.

У неділю, 4 серпня, своє дру-
ге коло розпочинають і
турківські “Карпати”. У рамках
другої ліги чемпіонату Львівської
області з футболу цього дня вони
прийматимуть на турківському
міському стадіоні “Карпати” гос-
тей із м.Пустомити. Початок
матчів: юнаки – о 14.00 год.,
дорослі – о 16.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Продається автомобіль Daewoo Sens, 2004 р. в., сірого кольору,
пробіг – 59000 км, не фарбований, у доброму стані.

Ціна – договірна.
Тел.: 0663467672. Ігор.

ÍÅ ÇÌÎÃËÀ ÏÎÇÈ×ÈÒÈ – ÒÎÄ² ÂÊÐÀËÀ
Молода панянка, жителька с. Яворів, попросила сусіда позичити

їй грошей, але той, очевидно, розумів, що їх повернення чекати до-
ведеться довго, а можна й не дочекатися, відмовив їй. Хоча та, як
кажуть, не розгубилася. Коли господар пішов на поле, жінка повер-
нулася до його будинку й знаючи, де лежать кошти, викрала їх. Пра-
воохоронцям не складно було встановити особу злодійки й провес-
ти відповідні слідчі дії.

Наш кор.

ÏÐÈÃÎÑÒÈÂ ÌÎËÎÄÈÖÞ
Перебуваючи в райцентрі,

57-річний житель с. Верхня
Яблунька познайомився на
ринку з 36-річною молодицею
з с. Верхнє. Розговорилися та
вирішили відзначити зустріч
в одному з барів. Випили кави,
а до того ще й коньячку.

Коли «джентльмен» розрахо-
вувався з барменом, його пасія
побачила, звідки бере гроші, та
виводячи захмелілого кавалера
з торгового закладу, поцупила з
кишені 2100 гривень. Обкраде-
ний неборака звернувся до
поліції, яка і встановила всі об-
ставини крадіжки.

Отож, літнім залицяльникам
треба бути обачними. Щоб не
стати легкою здобиччю для зло-
дійкуватих молодиць.

Наш кор.

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ ÇÍÀÉØËÈ Ó ÍÈÆÍ²É ßÁËÓÍÜÖ²
До Турківського відділення поліції звернувся житель м. Турка й повідомив про те, що в нього

викрали велосипед. Поліціянти швидко зреагували на повідомлення й завдяки камерам спос-
тереження, що встановлені в місті, визначили особу крадія та встановили місце його перебу-
вання. Двоколісного повернули власнику, а нижньояблунець таким чином влип у кримінал.

Працівники поліції кажуть, що камери спостереження багато допомагають їм у розкритті злочинів, а
тому просять міську раду додатково встановити їх на виїздах з міста – на вул. І.Франка, на вул. Міцкеви-
ча (неподалік вокзалу), на вул. Шептицького, через яку можна виїхати з райцентру до Слободи.

Наш кор.

КАМЕНЕМ РОЗБИВ ОБЛИЧЧЯ ОДНОСЕЛЬЦЮ
Складно пояснити вчинок 19-річного жителя с. Риків, який, перебуваючи під дією алкогольного

дурману, спричинив тілесні ушкодження 52-річному односельцю. Взяв камінь і холоднокровно роз-
бив йому обличчя.

По даному факту працівники поліції відкрили кримінальне провадження, вирішується питання про
повідомлення про підозру розбишаці.

Наш кор.

ВИРІШИВ
ПОКАТАТИСЯ
Саме так, просто й банально,

пояснив свій вчинок 47-річний
житель м. Турка, громадянин Ж.,
який, перебуваючи у стані алко-
гольного сп’яніння, викрав у с.
Явора автомобіль Volkswagen
Polo й поїхав ним до райцентру.
По дорозі його зупинили пол-

іцейські, навіть не підозрюючи,
що автомобіль крадений, і скла-
ли протокол про керування
транспортним засобом у стані
алкогольного сп’яніння. І лише
наступного дня, коли власник
звернувся до поліції, було з’ясо-
вано всі обставини злочину тур-
ківчанина.

Як результат, за таку «забав-
ку» йому може загрожувати до 5
років в’язниці.

Наш кор.


