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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із золотим
ювілеєм дорогого і люблячого, доброго і турботливого племін-
ника і брата, жителя м. Турка Василя Мироновича Кузьмина.

Дорогий ювіляре, бажаємо, аби Гос-
подь дарував Тобі свою опіку, добре здо-
ров’я, багато радісних і щасливих днів у
житті, мирне небо над головою,  благо-
получчя, повагу і любов на многії і благії
літа!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Ми щиро всі Тебе вітаємо!
Добра і радості бажаємо.
Хай обминають Тебе тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
З повагою –  Люба Василівна Шпуганич. До привітання при-

єднується сестра Марія з чоловіком Миколою.

22 березня святкувала свій ювілей шанована усіма, щира,
добра людина, досвідчений педагог Євгенія Романівна Кро-
пивницька.

Шановна Євгеніє Романівно!
 Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК вітає Вас з

досягненням віку зрілості, мудрості, золотого ювілейного дня.
За плечима –  багато пройдених дивовижних, незвіданих сте-
жин. Це саме та пора, коли Ви з впевненістю можете зустріча-

ти бумеранг добрих справ і щирих по-
смішок,  який Ви запускали всі ці роки.
Ви можете пишатися собою, адже крізь
життєві труднощі Ви зуміли пронести
свою честь, не заплямувавши свою
совість. І нехай у волоссі сивина, очі Ваші,
як і раніше, світяться молодістю та зав-
зятям. Бажаємо довголіття та міцного

здоров’я, передавайте свою душевну
мудрість молодому поколінню. Нехай щед-

рою й доброю залишається душа, нехай щас-
тям і почуттям любові близьких, колег по роботі з

кожним днем наповнюється серце. Нехай у будь-якому ото-
ченні до Вас буде повага і шана. Радійте життю, насолоджуйте-
ся кожним його моментом. Нехай для Вас триває щаслива і
весела історія життя.

Швидкоплинні літа відраховують весни,
Зупиніться на мить, не спішіть, не летіть!
Новий день виплітає із мрій  перевесло,
Щоб із наших вітань сніп тугий перевить!
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня.
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна!

Парафіяни і церковне братство церкви Св. Трійці с. Матків
сердечно вітають з днем народження настоятеля храму, про-
тоієрея о. Степана Старевича.

Всечесний о. Степане, прийміть наші добрі і щирі побажан-
ня міцного здоров’я, тепла і світла, миру, бла-
годаті і душевної радості. Зичимо Вам багатих
Божих ласк і опіки Божої Матері.

Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу,
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до наро-

ду.
Бажаємо здоров’я і незгасимого теп-

ла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від усього своїми молитвами.

Педагогічний колектив Либохорсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів щиросердечно
вітає з ювілейним днем народжен-
ня добру, щиру колегу по роботі –
Надію Данилівну Ціко і бажає ша-
новній ювілярці міцного здоров’я, ро-
динного тепла, щастя, щоденної ра-
дості, життєвих сил, Божої опіки на
життєвім шляху.

Хай стежка життєва радістю
квітне,

Н а с т р о ю
гарного, днів
привітних.

Здоров’я,
щ а с т я ,
с в і т л о ї
долі,

Щирого за-
тишку в серці
і в домі.

Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими, сердечними словами,
А Бог хай обдарує Вас
Довгими щасливими літами!

Дорогого швагра і вуйка - Володимира Михайловича
Кузана, директора Вовченського НВК,  сердечно вітає
із 50-літнім ювілеєм, який він буде святкувати 1 квітня,
родина Дубіль –  Ольга та Степан, а також племінники
- Ярослав та Ірина з сім’єю.

Сердечно вітаємо Вас із першим 50-літтям! Нехай
щирість наших почуттів, дорогий ювіляре, зігріє Ваше
добре серце, дає сили, а любов ближніх приносить
радість. Нехай Ваш невичерпний потенціал та ентузі-
азм завжди мають достатнє поле діяльності, а віра у

власні сили і міцне здоров’я стануть для Вас досяг-
ненням для нових звершень і висот!

Божого Вам благословення, щастя, миру,
достатку та здійснення усіх мрій!

Хай пахучим цвіом стелиться доро-
га,

Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здо-

ров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумува-

ти,
Попереду щаслива жде пора.

Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Тимчасове звільнення від сплати
оренди комунального майна

 Рішенням 86-ї сесії Турківської міської ради 7 скликання від 24.03.2020 №2466 із 17 березня 2020
року орендарів об’єктів комунального майна Турківської  міської  ради, що на час запровадження
обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України  коронавірусу «COVID-19», не
здійснюють свою господарську діяльність, визначену договором оренди комунального майна, та бюд-
жетні організації звільнено від сплати орендної плати до скасування введених протоколом засідання
районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Турківської РДА
обмежувальних заходів.

ОБЕРІГАЮЧИ СЕБЕ ТА СВОЇХ
РІДНИХ, ВБЕРЕЖЕМО ОТОЧУЮЧИХ,

ЗУПИНИМО КОРОНАВІРУС
Впродовж одинадцяти днів карантину, що введений в Україні у зв’язку з розповсюдженням

коронавірусу, медики, представники влади не перестають нагадувати нам всім про не-
обхідність дотримання правил гігієни та ряду інших  застережень, які зменшують ризик зара-
зитися цією небезпечною інфекцією. Щодень містом їздять надзвичайники і через гучномовець
просять жителів залишатися вдома, виходити на вулицю лише за крайньої необхідності. Але,
на жаль, ми – байдужі, часто ігноруємо застереження, напевно все міркуючи, що нас вони не
стосуються. А даремно. Небезпечним вірусом може заразитися будь-яка людина, тим більше,
що із заробітків з багатьох європейських держав повернулися наші земляки, які можуть бути
потенційними носіями інфекційної хвороби. На превеликий жаль, переважна більшість з них не
дотримується карантинних заходів, відвідують своїх рідних, ба навіть влаштовують гулян-
ня з нагоди приїзду.

А тим часом в Україні медики виявляють все більше і більше інфікованих людей. Станом на четвер з
підозрою на коронавірус в Україні госпіталізовано більше 150 осіб. І їх кількість невпинно збільшується.
Госпіталізували з підозрою навіть одну жительку з Турківщини, яка звернулася у Бориславську міську
лікарню. Наразі турківські медики кажуть, що в них спокійно, хоч  в стаціонарі є люди з пневмонією.

Власне через швидке розповсюдження інфекції медики всього світу працюють над тим, щоб знайти
вакцину або ж розробити якісні тести, які б показували зараження не з ймовірністю 20-25 відсотків, а
значно точніше. З огляду на це, вселяє надію вчорашня новина про те, що українські науковці розробили
тест-систему, яка виявлятиме інфекцію в організмі людини, більш, ніж з 95-відсотковою точністю. Кажуть,
що вартість однієї тест-системи може бути 250 гривень. У порівнянні з іноземними тестами, це на 150-
200 гривень дешевше. Але, щоб запустити їх у серійне виробництво, потрібні кошти, які влада не поспішає
виділяти. Хоча в Кабміні розглядають питання про секвестр бюджету. Навіть заговорили про те, що у
жовтні можуть не відбутися місцеві вибори. Із 2 млрд. 156 млн. гривень, запланованих на виборчу кампа-
нію, половину мають намір забрати на боротьбу з коронавірусом. Але для подолання пандемії це не такі
вже й великі кошти.

А допоки київські чиновники обладнують собі VIP-палати для можливого лікування, ми маємо бути
обачними й берегти себе та своїх рідних від можливого зараження. А щодо чиновників, які за  багато
десятиліть сьогодні змушені лікуватися у своїй державі, то з-посеред людей можна почути досить таки
правильну й актуальну думку про те, щоб депутати Верховної Ради, які, не дай Бог, захворіють на цю
інфекцію, лікувалися в медичних закладах свого виборчого округу. Це було б справедливо і чесно.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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23 березня святкував свій  день народження  Сергій Ми-
колайович  Янінович. Дорогого  і люблячого, щирого і турбо-
тливого, чуйного і доброго   чоловіка, татуся, сина і брата,  з
нагоди прекрасного життєвого свята, сердечно вітають  дру-
жина Тамара, сини Арсенчик та Євгенчик, мама Оксана, тато
Микола, сестра Ольга і бажають йому міцного-міцного здо-
ров’я, світлої радості в житті, сповнення усіх мрій і споді-
вань, довголіття.

Хай щастя та мир зігрівають осе-
лю

І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Нехай Тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою

роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять

ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя Твоє

квітло,
Весною буяла душі доброта.

Любові, добра Тобі, чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла.

Цієї весни, 28 березня, ювілейне свято зустрічає житель-
ка с. Верхнє Висоцьке Надія Данилівна Ціко.

Із прекрасним чудовим ювілеєм від щирого серця і з вели-
кою любов’ю  вітаємо нашу дорогу, щиру, милу, чуй-
ну, добру, найкращу дружину, матусю, бабусю і
бажаємо їй ще довгих-довгих  і щасливих літ у
міцному здоров’ї, радості, добрі, прожитих під
Божим і людським благословенням.

Старші, молодші, усі покоління
Просять у Бога здоров’я уклінно
Нашій найкращій у світі дружині й

матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні до віку за щирість і ласку,
Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині, даруючи з радістю квіти,
Ми  всі Вам бажаєм  – многая літа!
З любов’ю –  чоловік Ігор, дочка Леся, син Сергій, зять

Петро, невістка Мар’яна, онуки – Ростислав, Соломія, Тетя-
на, Давид.

Колектив Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст.
сердечно вітає із золотим ювілеєм
добру, щиру колегу по роботі, вчителя
початкових класів Оксану Іванівну Реш-
тей і бажає шановній ювілярці неба
безхмарного, настрою гарного, здоро-
в’я без ліку і довгого- довгого щасливо-
го віку!

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

На основі цих порад єпископи
у своїх єпархіях та екзархатах
мають допомогти священникам
сформувати критерії стосовно
поведінки священнослужителів
у цих надзвичайних обставинах.

Перше – якщо у Страсний тиж-
день і на свято Воскресіння Хри-

стового в країнах нашого прожи-
вання триватиме карантин, то
пасхальні богослужіння слід
проводити в такий самий спосіб,
як ми молилися в неділі Вели-
кого посту, тобто зараз.

Предстоятель вважає, що
вірних треба заохочувати якнай-
більше користати із трансляцій
церковних богослужб, але їх ма-
ють забезпечити священнослу-
жителі з храмів та соборів.

Друге – страсні й великодні
служби цього року в усій Като-
лицькій Церкві служаться без
участі вірних – заради безпеки,

МОЛИТИСЯ ОНЛАЙН,
НЕ ЦІЛУВАТИ ПЛАЩАНИЦІ,
НА ВЕЛИКДЕНЬ СЛУЖИТИ

НА ВУЛИЦІ, –
Глава УГКЦ дав поради, як служити
у Страсний тиждень і на Великдень

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Бла-
женніший Святослав, на численні прохання єпископів Церкви,
як у час пандемії Covid-19 служити страсні й пасхальні бого-
служіння, дав декілька порад. Важливо зазначити, що УГКЦ є
глобальною Церквою, яка присутня на всіх континентах. Тому
поради Глави УГКЦ мають універсальний характер.

щоб зменшити контакт між
людьми і не поширювати вірусів.

Третє – у Великий четвер цьо-
го року не виконувати обряду
вмивання ніг.

Четверте – у Велику п’ятницю
не робити жодних процесій – ні

в храмі, ні поза ним. Плащани-
цю можна винести зі святилища
прямо до Божого гробу та вста-
новити обмеження перед са-
мою плащаницею, щоб вірні не
підходили для її цілування.

Блаженніший Святослав ра-
дить організувати доступ до пла-
щаниці так, щоб люди не скупчу-
валися в храмі понад встанов-
лену санітарними нормами до-
пустиму кількість осіб.

П’яте – у неділю Пасхи служи-
ти, по змозі, надворі. Не робити
процесій – ні в храмі, ні довкола

храму. Якщо владики вважати-
муть за можливе, відповідно до
санітарних норм певної країни,
служити в храмі, то в ньому ма-
ють перебувати лише священ-
нослужителі та співці. Усі інші по-
винні залишитися надворі. При
цьому їм треба забезпечити
можливість брати участь у бого-
служіннях, слухаючи відправи
через гучномовці або перегля-
даючи їх на екранах. Слід про-
сити людей не скупчуватися, а
перебувати на встановленій са-
нітарними нормами відстані.

Та однак, якщо карантин цьо-
го вимагатиме, слід брати участь
у богослужіннях через транс-
ляції, залишаючись вдома.

Шосте – освячувати лозу у
Квітну неділю та святити паски й
великодні страви на Пасху лише
надворі. Просити при цьому
вірних не скупчуватися понад
дозволену норму відстані між
собою. Освячувати страви мож-
на у Великодню суботу стільки
часу, скільки це буде потрібно.

Також Глава Церкви наголо-
шує, аби до храмів не приноси-
ли страви на освячення особи
літнього і похилого віку; ті, у яких
члени родини мають ознаки
респіраторного захворювання;
ті, хто перебуває на самоізоляції.
Їх слід повідомити, що великодні
кошики будуть освячені теж за
посередництвом онлайн-транс-
ляцій.

«Прикладом у цьому нам має
слугувати Папа Римський, який
благословляє людей на площі
Святого Петра у Ватикані, і це
благословення поширюється
також на тих, хто єднається з ним
за допомогою радіо і телебачен-
ня», – запевняє Блаженніший
Святослав.

Також не потрібно водити гаї-
вок біля храмів, не влаштовува-
ти великодніх забав, щоб не зби-
рати людей разом.
Департамент інформації УГКЦ

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту
України та з метою забезпечення управління невідклад-
ними заходами під час виникнення надзвичайної ситу-
ації місцевого рівня, призначено керівником робіт з
ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації при-
родного характеру місцевого рівня – голову Турківської
районної державної адміністрації Бабяка Віталія Євге-
новича.

Керівник штабу, голова районної державної адмініст-
рації Віталій Бабяк, дав чітку вказівку створити мобільні
групи, до яких ввійшли представники медичної галузі,
Турківського районного управління Держпродспоживс-
лужби, цивільного захисту, правоохоронних органів,

місцевого самоврядування, районної державної адмін-
істрації, тощо

Також було вирішено:
- ввести щоденне посилене патрулювання на тери-

торії району у взаємодії з медичними працівниками КНП
«Турківський районний центр первинної медико-сані-
тарної допомоги», з метою запобігання поширенню ко-
ронавірусної інфекції COVID-19 та підтримання гро-
мадської безпеки;

- організувати проведення роботи із керівниками ре-
лігійних організацій району щодо можливості переве-
дення богослужінь у максимально дистанційному варі-
анті;

- забезпечити залучення місцевої системи оповіщен-
ня цивільного захисту до інформування населення про
хід ліквідації надзвичайних ситуацій на території райо-
ну;

- про виявлені факти на території району гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, терміново інформувати Старосамбі-
рський міжрайонний відділ лабораторних досліджень
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ Ук-
раїни», КНП «Турківська центральна районна лікарня»,
КНП «Боринська районна лікарня» та за телефоном
103;

- проводити щоденний моніторинг повернення людей
з-за кордону та своєчасно про це інформувати Турківсь-
ку районну державну адміністрацію;

- з метою профілактики та нерозповсюдження гос-
трої респіраторної хвороби на території району, Туркі-
вському районному сектору ГУ ДСНС України у
Львівській області визначити місця масового скупчення
людей та проводити заходи із дезінфекції;

- забезпечити одиноких перестарілих осіб в районі
продуктами харчування та всім необхідним для прожи-
вання.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та

молоді Турківської РДА.

Позачергове засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

У середу, 25 березня, в залі засідань районної ради, під керівництвом голови райдержадміністрації, голо-
ви комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Віталія Бабяка, проведено
позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 
Заслухано питання про визначення рівня надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок розповсюдження
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківсь-
ка ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народ-

ження бухгалтера лікарні Валентину Анатол-
іївну Захаревич і бажають шановній юві-

лярці міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, родинного теп-

ла, достатку, миру, удачі, довголіття.
В честь ювілейного Вашого

дня,
Для Вас – щонайкращі наші сло-

ва:
Бажаєм здоров’я, многая літ,

Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!

Парафіяни с. Красне щиросердечно вітають з днем на-
родження настоятеля храму Св. арх. Михаїла о. Степана.

Шановний отче Степане, дякуємо Вам за Ваше невтомне
і віддане служіння Богу і парафіянам. Складаємо наші щирі
молитви до Господа Бога та Матінки Божої і просимо для
Вас і Вашої родини Господнього благословення, великої
Божої благодаті та рясних Господніх ласк
на многії і благії літа!

Хай пахучим цвітом стелиться
дорога,

Хай відходять вдалеч горе і
біда.

Хай же будуть  сила  і міцне
здоров’я,

Шана і повага – на многії літа!
Хай радість приносить Вам кожна

година,
Від біди вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини – на довгі літа!

ВІДМІННО СПРАВИЛИСЯ
ІЗ ЗАВДАННЯМИ

На початку березня  відбувся перший тур обласної олімпіа-
ди з музичної літератури серед учнів 6-7 класів Турківської
дитячої музичної школи.  Можна сказати, що ця олімпіада  вже
стала традиційною, адже  проходить не вперше.  Підготовля-
ла дітей до неї  Ірина Зборовська, викладач теоретичних дис-
циплін, музичної літератури і сольфеджіо та  класу фортеп-
іано.

– Я пригадую, що  років вісім-десять  тому,  завдання на таких
олімпіадах були значно легші,  зараз –  дуже складні, – наголошує
директор Турківської дитячої музичної школи Тетяна  Білинська. –
Але  наші учні,  під керівництвом Ірини Петрівни,  посилено готува-
лися і відповідально поставилися до   них і з завданнями справили-
ся.  Перше місце поділили між собою  скрипалі  Ірина Малетич і
Вікторія Марусяк, учениці 7 класу; друге місце отримала Марія Луб,
7 клас  (фортепіано) і третє місце зайняли піаністи Артем і  Марія
Грильови. Тому  всі вони, після закінчення карантину,  оголошеного
у зв’язку з коронавірусом, будуть представляти Турківщину  на  дру-
гому турі  обласної олімпіади. Тож я бажаю і натхнення, і успіху  як
дітям, так і їхньому керівнику.

–  Завдання й справді були нелегкими. Треба було  багато музики
визначити  на слух – якої вона епохи (бароко, класицизму чи імпре-
сіонізму), музичні інструменти,  на яких  вона звучить;  добре  розу-
мітися в  жанрах  народної пісні,  вміти назвати композиторів по
фотознімках,  знати  світові оперні театри та ін. Завдань було над-
звичайно багато  і діти справилися з  ними. Я надіюся, що  мої
підопічні й надалі  покажуть хороший результат, – наголошує Ірина
Зборовська.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ПРИРОДА І ФАНТАЗІЯ»
Відповідно до листа комунального закладу Львівської облас-

ної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістич-
ної творчості учнівської молоді» та плану роботи відділу осв-
іти Турківської РДА, серед учнів району  ще перед початком
оголошеного карантину, було проведено  конкурс «Природа і
фантазія».

Його учасниками стали 15 учнів із дванадцяти  закладів за-
гальної середньої освіти району та два учасники представля-
ли  Будинок  дитячої та юнацької творчості.

Тож, за рішенням журі,  можна оприлюднити результати конкурсу
«Природа і фантазія».

У номінації «Композиції із сухоцвітів та штучних квітів (панно, кар-
тина)» перше місце присуджено Ользі Гайгель, п’ятикласниці За-
вадівського НВК, та  дев’ятирічній  Аліні Лоневській  – вихованці
БДЮТу (гурток «Флористика»). У номінації «Композиції із гербарію»
найкращою  (І місце)   стала учениця 8 класу Нижньояблунського
НВК Христина Мишковська.  Три   призові місця  журі  віддало  й
переможцям у  номінації «Вироби з бісеру». Це Вероніці Созанській

(І місце, 7 клас, Красненська ЗОШ І-ІІ ст.);  Оксані Торищак (І місце, 4
клас, Ясеницький НВК);  Наталії Ляхович (ІІ місце, 9 клас, Нижньо-
яблунський НВК).

Два школярі – Богдан Павловський, дев’ятикласник Бітлянського
НВК, та Олег Ляхман, шестикласник Верхньовисоцького НВК – здо-
були, відповідно, перше і друге місця у номінації «Токарство та
різьблення». У номінації «Витинанки» не було рівних Марії Пузич,
учениці 10 класу Ясеницького НВК. Їй присуджено перше місце.
Найкращою писанкаркою,  за підсумками конкурсу у номінації «Пи-
санкарство», стала Марія Цуняк, учениця 11 класу, яка представля-
ла  районний Будинок дитячої та юнацької творчості.

 У номінації «Художнє плетіння»  призові місця  були розподілені
таким чином: Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст.  (І місце,  Софія Дзерин, 7
клас – виріб із лози «Сова»);  Матківський НВК (ІІ місце,  Назар
Анастасин, 3 клас – виріб із соломи «Хатинка»); Матківський НВК (ІІІ
місце, Роман Марусяк, 6 клас – виріб із шишок «Криниця»).

  Роботи призерів районного конкурсу  були представлені на об-
ласному конкурсі, який проходив у Львівському обласному центрі
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Люба САКАЛЬ,
методист  РМК.

У зал університету прибуло
немало  людей  – як гостей, так і
викладачів та   студентів вишу.

 Засідання  з  вітальним сло-
вом відкрив Володимир Велико-
чий – доктор історичних наук,
професор, декан факультету ту-
ризму, академік, член-корес-
пондент  Академії туризму Украї-
ни.

Знаковим був виступ Володи-
мира Федорака – начальника
управління культури, національ-
ностей та релігії Івано-Франкі-
вської облдержадміністрації.
Виступаючий  привітав членів
обласного товариства «Бойків-
щина» із 18-тою річницею  від
дня заснування, а також  вручив
нагороди як  Дарії Петречко, так
й іншим активістам товариства.

Після цього,  ведучий надав і
мені слово. Привітавши Івано-
Франківське обласне товари-
ство «Бойківщина», я подякував
за те, що товариство активно
брало участь у всіх шести
Всесвітніх Бойківських Фестинах
та трьох Світових Конгресах
Бойків. Поряд з тим, я зупинив-
ся на підготовці до Четвертого
Світового Конгресу Бойків, що
має відбутися 31 липня –  2 сер-
пня  цього  року в  Турківському
та сусідніх до нього районах під
гаслом: «Світовий  Конгрес
Бойків – у розбудові Української
держави!» і, користуючись наго-
дою, запросив учасників засі-
дання  на Конгрес. На завер-

шення,   від імені правління МГО
«Світовий Конгрес Бойків», вру-
чив  подяки Дарії Петречко –  як
ветерану і засновниці Івано-
Франківського  обласного това-
риства «Бойківщина», а також
Юрію Стрілецькому  та Наталії
Шатковській –  також ветеранам
і засновникам  товариства, Ярос-
лаві Шалкитене та Роману
Сливці  – активістам  товариства
та члену товариства Володими-
ру Федораку.

 Досить цікавим був виступ
Романа Сливки – кандидата гео-
графічних наук, доцента  При-
карпатського національного ун-
іверситету ім. В. Стефаника  –
на тему «Географічна мапа Бой-
ківщини». У ньому  він зупинив-
ся на  питаннях туристичної
діяльності на Бойківщині,  зок-
рема  Івано-Франківської,
Львівської  та Закарпатської об-
ластей, де кучно проживає  ет-
нографічна спільнота українців-
бойків.

У рамках заходу   відбулося
відкриття фотовиставки та вис-
тавки народного мистецтва Бой-
ківщини, а Дарія Петречко  оз-
найомила присутніх  з роботою
товариства «Бойківщина», а та-
кож  розповіла  про бойків, які
проживають на  теренах  східної
Бойківщини – Донецької, Одесь-
кої, Херсонської та Миколаївсь-
кої областей, поділилася  спога-
дами переселенців та  їхніх на-
щадків.

Змістовним був виступ  Вікто-
ра Козоглодюка, голови гро-
мадської організації  суспільно-
-культурного товариства «Устрі-
ки» із м.Миколаїв.

Студенти університету  пода-
рували   учасникам засідання
свої концертні виступи.  Також
представили  свої художні робо-
ти  члени товариства Христина
Дувірок  та Марія Пазенюк .Тема
показу –  «Художнє мистецтво та
мистецтво  витинанки   в сучас-
ному світі».

На завершення засідання
слово взяв   завідувач кафедри
туризму   університету Василь
Шикеринець  й розповів про
відомих особистостей Бойківщи-
ни.

Після цього наша делегація
відвідала  видавництво  «Фолі-
ант», де секретар  оргкомітету
літературно-краєзнавчого кон-
курсу ім. Мирона Утриска Русла-
на Юсипович мала можливість
відкоригувати черговий,  ХХІІІ
випуск   Вісника  конкурсу «З вер-
шин і низин».

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конг-

рес Бойків».

ЦІКАВА І ПОТРІБНА ЗУСТРІЧ
Нещодавно я, як голова Міжнародної громадської організації

«Світовий Конгрес Бойків», разом з  директором народного
музею «Бойківщина» Русланою Юсипович та членом нашого
товариства Михайлом Курусом, на запрошення голови правл-
іння Івано-Франківського обласного товариства «Бойківщи-
на» та філії обласної МГО «Світовий Конгрес Бойків» Дарії
Петречко, відвідали  м. Івано-Франківськ. Там ми взяли участь
у розширеному засіданні правління Івано-Франківського облас-
ного товариства «Бойківщина», яке відбулося з  нагоди 18-ї
річниці  його  спільної діяльності  з Прикарпатським  Націо-
нальним університетом імені Василя Стефаника.

Вірш про наболіле...
Ще вчора всі ми навіть і не зна-

ли,
Що будемо боятись за життя.
Всі ми де захотіли, там й  гуля-

ли.
І не задумувались про буття.
Ще вчора дітки бігали і обійма-

лись,
Батьки сиділи поруч, розмов-

ляли.
Ніхто не біг скуплятись навіки.
Й не закривали масками роти.
І що ж це сталось,Боже, помо-

жи.
І наших українців збережи.
Невже все так жахливо закін-

читься
Й цей жах нам не уві сні снить-

ся?
Як боляче бачить в інтерне-

тах пости:
Померли,хворіють,чи вижи-

веш ти?
Чи житимуть діти твої і бать-

ки?
Благаю, Ісусе,спаси нас,спаси!
Спаси всіх нас грішних і сили

нам дай.
Ще рано йти світу у пекло чи

рай.
Бо Ти ж бо старався й на світ

нас привів.
Тож змилуйся, Боже,Ти ж ща-

стя хотів.
А щастя лиш буде, коли всі –

живі.
Помолимось щиро й вклони-

мось Тобі.
Віта ДУСИН.

Доплата 1000 гривень
до пенсії – хто отримає?

З 1 квітня додаткову 1000 гривень отримають пенсіонери,
в яких пенсія становить менше 5000 гривень, а також отри-
мувачі соціальної допомоги.

Про це заявила 23 березня на брифінгу Міністр соціальної пол-
ітики Марина Лазебна. Таких пенсіонерів в Україні більше 10 млн.

Так само виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соц-
іальної допомоги, які отримають цю допомогу замість пенсії. Це
люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та от-
римувачі соціальних пенсій.

Уряд також обіцяє пенсіонерам, яким більше 80 років, з травня
підвищити пенсію на 500 грн.
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 ОСЬ ХРОНОЛОГІЯ  ВИКЛИКІВ ПОЖЕЖНИКІВ НА
ЛІКВІДАЦІЮ  СТИХІЙНОГО ЛИХА ЦЬОГО  ВЕСНЯНОГО
МІСЯЦЯ:

 12 БЕРЕЗНЯ,  о 19.34 год., надійшло повідомлення
про загоряння сажі в димоході  дерев’яного житлового
будинку, критому бляхою, розміром  10х10 м, в с. Нижнє
Висоцьке (власник –  Лило Б. В., 1965 р.н.). Вогнем по-
шкоджено стіну дерев’яного будинку на площі 3 м2.  Вря-
товано  2 будівлі.

14 БЕРЕЗНЯ, о 20.26 год., надійшло повідомлення про
пожежу поблизу  смт. Бориня, на відкритій території; зе-
мельна ділянка належить Боринській селищній раді.
Вогнем знищено суху траву окремими осередками на
площі 6 000 м2.

15 БЕРЕЗНЯ,  о 19.01 год., знову  надійшло повідом-
лення про пожежу поблизу смт. Бориня, на відкритій
території; земельна ділянка належить Боринській се-
лищній раді. Вогнем знищено суху траву окремими осе-
редками на площі 2000 м2.

16 БЕРЕЗНЯ,  о 19.00 год., надійшло повідомлення
про пожежу в  смт. Бориня.  Підпал трави  на відкритій
території, земельна ділянка  якої  належить Боринській
селищній раді. Вогнем знищено суху траву на площі 8
000 м2.

  17 БЕРЕЗНЯ. о 20.05 год.,  виникла пожежа  в с. Яво-
ра – на відкритій території; земельна ділянка належить
Явірській  сільраді. Вогнем знищено суху траву на площі
200 м2.

17 БЕРЕЗНЯ, о 20.17 год., надійшло повідомлення про
пожежу в с. Комарники, на відкритій території; земель-
на ділянка належить Комарницькій  сільській раді. Вог-
нем знищено суху траву на площі 1 000 м2.

18 БЕРЕЗНЯ, о 16.48 год.,  виникла пожежа  в  м. Тур-
ка, по вул. І. Богуна, на відкритій території; земельна
ділянка належить Турківській  міській раді. Вогнем зни-
щено суху траву та чагарник окремими осередками на
площі 500 м2.

 18 БЕРЕЗНЯ,  о 18.48 год., надійшло повідомлення
про пожежу в м. Турка, по вул. Середня, на відкритій
території; земельна ділянка належить Турківській
міській раді.  Вогнем знищено суху траву на площі 2500
м2.

18 БЕРЕЗНЯ,  о 19.00 год.,  виникла   пожежа в Борині,
по вул. В. Стуса, на відкритій території; земельна ділян-
ка належить Боринській селищній раді. Вогнем знище-

но суху траву на площі 1 000 м2.
18 БЕРЕЗНЯ,  о 19.57 год.,  надійшло

повідомлення про пожежу м. Турка,
по вул. Травнева –  на відкритій тери-
торії; земельна ділянка належить
Турківській міській раді. Вогнем зни-
щено суху траву на площі 7 000 м2.

19 БЕРЕЗНЯ стало рекордним за
кількістю викликів про займання сухої
трави. Так,  о 12.15 год. надійшло по-
відомлення про пожежу в м. Турка, по
вул. Довбуша, 28,  в дерев’яній госпо-
дарській будівлі, критій бляхою, розм-
іром 6х3 м (власник Кропивницька О.
І., 1938 р.н.). Вогнем знищено госпо-
дарську будівлю. Врятовано  житлову.
О 12.44 год. надійшло повідомлення
про пожежу в с. Нижня Яблунька, в
дерев’яній господарській будівлі,
критій шифером, розміром 10х6 м
(власник Квич Н.  М., 1965 р.н.). Вог-
нем знищено
господарську бу-
дівлю та 5 т сіна.
Врятовано  2
будівлі.

О 16.01 год.  загорілася госпо-
дарська будівля  в с. Стоділка, кри-
та шифером, розміром 5х4 м. Вог-
нем знищено стіну на площі 4 м кв.,
дах на площі 2 м кв. Вогнеборцями
врятовано  2 будівлі.

О 13.51 год. надійшло повідом-
лення про пожежу в с. Мельничне.
Займання сталося  на відкритій те-
риторії. Земельна ділянка нале-
жить Завадівській сільраді. Вогнем
знищено суху траву окремими осе-
редками на площі 800 м2.

О 15.07 год., надійшло повідом-
лення про пожежу в с. Заріччя  – на
відкритій території; земельна
ділянка належить Нижньови-
соцькій сільській раді. Вогнем зни-
щено суху траву на площі 10000 м2

та дерев’яний погріб, розміром 4х4
м, критий бляхою (власник –  Іршак
П.  П., 1963 р.н.).

О 15.13 год., надійшло повідомлення про пожежу  в
м. Турка, по вул. Травнева, на відкритій території. Зе-
мельна ділянка належить Турківській міській раді. Вог-
нем знищено суху траву на площі 5000 м2.

О 16.57 год., надійшло повідомлення про пожежу в м.
Турка, по вул. Шептицького, на відкритій території; зе-

мельна ділянка належить Турківській міській раді. Вог-
нем знищено суху траву на площі 2000 м2.  Мало що не
зайнявся міський цвинтар.

О 17.36 год., надійшло повідомлення про пожежу в с.
Хащів  – на відкритій території; земельна ділянка нале-
жить Хащівській сільській раді. Вогнем знищено суху
траву на площі 2 000 м2.

О 18.28 год., надійшло повідомлення про пожежу м.
Турка, по вул. Горішня, на відкритій території; земельна
ділянка належить Турківській міській раді. Вогнем зни-
щено суху траву на площі 350 м2.

О 19.09 год., надійшло повідомлення про пожежу в с.
Нижня Яблунька – на відкритій території. Вогнем зни-
щено суху траву на площі 10000 м2.

О 19.30 год., надійшло повідомлення про пожежу в с.
Ропавське  – на відкритій території, земельна ділянка
належить Нижньовисоцькій сільраді. Вогнем знищено
суху траву на площі 2000 м2.

20 БЕРЕЗНЯ, о 13.02 год., надійшло повідомлення про
пожежу поблизу м. Турка, на відкритій території; земель-
на ділянка належить Турківській міській раді. Вогнем
знищено суху траву та чагарник на площі 15 000 м2.

Цього ж дня, о 16.20 год., надійшло повідомлення про
пожежу м. Турка, по вул. Шептицького, на відкритій те-
риторії; земельна ділянка належить Турківській
міськраді. Вогнем знищено суху траву на площі 1 000
м2.

Пізно увечері, цього ж дня,  о 22.44  год., надійшло
повідомлення про пожежу в с. Явора  – на відкритій
території; земельна ділянка належить Явірській
сільраді. Вогнем знищено суху траву та чагарник  на
площі 3 000 м2.

 Рятувальники понесли збитки, витративши на ліквіда-
цію таких підпалів більше 200 л пального. До речі, май-
же всюди,  на чиїх територіях  горіла суха трава, не було
присутніх представників місцевої влади. Як кажуть, моя
хата скраю. Очевидно,  що й не проводиться  роз’ясню-
вальна робота з населенням на місцях.

Просимо жителів району нарешті схаменутися, про-
явити свідомість, дбайливе відношення до природи  та

оточуючих,  і не палити суху траву. Пам’ятаймо, що за це
передбачена  адміністративна відповідальність, а  є ще
й моральна, адже  спалювати суху траву і все, що живе і
росте на землі, – великий гріх.

Іван МАРИЧ,
головний інспектор Турківського РС ГУ ДСНС

України у Львівській області.

19 БЕРЕЗНЯ –
11 ВИКЛИКІВ ПОЖЕЖНОЇ
Такого у нас ще не було.  Майже всі виклики, за винятком  окремих, стосувалися підпалу сухої трави.

Лише з погіршенням погодних умов, коли землю вкрив сніг і скували морози,  вогнеборцям вдалося трохи
відпочити.  Але з настанням теплих сонячних днів ситуація може повторитися.

Що означає біла піна в банці меду?
Звертали увагу, що в банку з медом можна виявити білу пінку. Багато хто думає, що купили поганий і

неякісний мед. Він незрілий або розбавлений? Або може це щось інше?
Насправді – це натуральна медова глюкоза, а вам пощастило і ви придбали якісний і живий продукт. Його не

нагрівали і не піддавали якимось іншим температурним обробкам.
Формування цієї пінки відбувається само собою. До речі, пінка сповнена дуже корисним для здоров’я натураль-

ним пилком. Її смак нагадує багатьом смак цукерок. Ось тільки він більш корисний. Та й смачніше будь-якої
цукерки.

Тому, якщо ви купили банку з медом, а потім побачили, що в ній утворилася біла піна, то вам пощастило. Адже ви
купили по-справжньому хороший і якісний продукт, який не піддавався нагріванню перед фасуванням. Такий мед
можна сміливо вживати!


