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ÌÀªÒÅ ÑÈËÜÍÈÉ ÓÄÀÐ,
Це можете довести на відкритому
чемпіонаті м. Турка
Завтра, 19 березня, у мистецькому центрі «Україна» відбудеться відкритий чемпіонат нашого міста
з сили удару. Про це днями на прес-конференції повідомив голова Федерації ударного спорту України Роман
Гуц. Окрім нього, на запитання відповідали міський голова Геннадій Когут, його заступник Ростислав Набоков та голова ГО «Майдан Турківщини», яка разом з
міською радою організовує ці змагання, Руслан Шиян.
Змагання проходитимуть під гаслом : «Стоп, наркотик!» А їх мета – залучити якомога більше молодих
людей до цього цікавого, безпечного й не травматичного виду спорту.
Змагання у нашому місті – це вже п’яті в області. Дещо
раніше вони були проведені в містах Львів, Червоноград,
Миколаїв, Самбір. Й, як кажуть організатори, викликали
неабиякий інтерес. Відповідаючи на запитання, голова
Федерації наголосив, що у змаганні можуть брати участь
не лише жителі Турки, а й району та інших районів. Словом, всі ті, хто хоче визначити силу свого удару, як спортсмени бойових видів – бокс, карате, так і волейболісти,
баскетболісти, футболісти. Щодо віку учасників, наймолодшими можуть бути 16-річні, а щодо
найстарших – без обмежень. З
історії попередніх змагань, Роман
Гуц розповів, що були й 65-річні чоловіки.
Учасники змагатимуться у трьох
видах – класичний удар, удар
вільним стилем та удар босою ногою по спеціальній груші, в якій
вмонтований датчик. Спортсмени
робитимуть по п’ять спроб, які будуть зафіксовані на табло, а до уваги братимуть найкращий показник.
На думку міського голови Геннадія Когута, чемпіонат в Турці пройде на найвищому рівні. А вже в наступному році, у часі проведення VІ
Всесвітніх бойківських фестин,
можна буде організувати міжнародний відкритий чемпіонат, де визначать бойка із найсильнішим
ударом.
Отож, організатори запрошують всіх бажаючих на 15.00 год. у мистецький центр «Україна». Після
зважування, буде визначено три вагові категорії. Скажімо, до 60, 70 і 90 кг. Після офіційних змагань та
нагородження переможців, силу свого удару можуть визначити й присутні глядачі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Що скажуть у Кабміні?
На адресу голови Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» надійшов листвідповідь з адміністрації Президента України за підписом першого заступника В.Ковальчука, в якому
повідомляється, що лист, скерований громадською організацією щодо збереження Турківського району, направлено в Кабінет Міністрів України для опрацювання. Про результати розгляду Кабмін повідомить додатково.
Наш кор.
Оголошується конкурс на ескіз споруди Меморіал Героїв, де будуть увіковічені Герої Революції
Гідності, учасники АТО та всі ті, хто в різні роки виборював для України незалежність.
До участі у конкурсі запрошують всіх небайдужих людей, учнів шкіл та студентів, щоб максимально та
найреалістичніше відобразити визвольну звитягу українського народу, зокрема жителів Турківщини.
Ідея увіковічити Героїв України виникла в голови райдержадміністрації Олександра Лабецького, який
був активним учасником Революції Гідності й поставив собі за мету-віддати належну шану полеглим побратимам з Небесної Сотні.
Планується спорудити Меморіал Героїв у м. Турка (місце буде визначено після схвалення остаточної
концепції Меморіалу). Під час попереднього громадського обговорення було озвучено декілька пропозицій. Але за пропозицією депутата районної ради Мирослави Калинич, прийнято рішення оголосити конкурс серед учнів та студентів, оскільки саме молодь має найсвітліші й найчистіші погляди на героїзм,
перемогу добра над злом.
Після обговорення найцікавіші пропозиції будуть відзначені нагородами голови райдержадміністрації,
а одна з найкращих – втілена в життя.
Окрім того, в районі реалізується ініціатива створення в кожному населеному пункті Алеї Героїв України.
Свої пропозиції подавати в Турківську районну державну адміністрацію за адресою: м.Турка, вул.
Січових Стрільців, 62.

Турківська райдержадміністрація та райком профспілки працівників державних установ вітають з
ювілеєм – 60-річчям від дня народження - керівника апарату райдержадміністрації, голову райкому профспілки працівників державних установ
–Мирона Івановича Бойка – і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і води, незгасаючої життєвої енергії, успіхів у роботі, родинного тепла та Божого благословення на
многії і благії літа!
Шістдесят – не привід для печалі,
Шістдесят – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Колектив працівників дитячого дошкільного закладу №1 м. Турка
щиросердечно вітає з ювілеєм свого багатолітнього керівника,
вмілого організатора, доброго порадника, досвідченого наставника, щиру і доброзичливу людину – Ярославу Юріївну
Хамандяк – і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, злагоди та чудового настрою, родинного затишку та сімейного добробуту. Нехай
Вас постійно зігріває тепло людської
вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних
та близьких.
Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, здійснення усіх Ваших
планів та сподівань!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм дорогого, люблячого, турботливого чоловіка і тата, турківчанина – Романа Івановича Цолигана.
Бажаємо міцного-міцного здоров’я, щастя, миру, сонячних і
світлих днів у житті, Божої ласки на многії
і благії літа!
Нехай лиш добром усміхається
доля,
Несуть тільки радість з собою
роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Хай проліском ніжним життя Ваше
квітне,
Весною буяє душі доброта.
Бажаєм любові і чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла.
З любов’ю – дружина Лілія, дочка Христина, син Олег, невістка
Зоряна.
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9-16 березня у Косові на Івано-Франківщині відбувся чемпіонат України з шашок-64 серед молоді і юнаків та в
номінації наймолодших гравців «Юні надії», віком до 10 років, з класичної, швидкої і блискавичної гри.
Загалом змагалося понад 100 кращих юних шашкістів України, які представляли збірні команди м. Київ, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької, Закарпатської, Харківської, Миколаївської, Одеської та Львівської областей.
Збірну команду Львівської області представляли учні Турківської ДЮСШ «Юність» Руслан Монич, Денис Кневець, Христина Зубрицька, Мар’яна Біян та Ірина Малетич (тренер-викладач по сумісництву Богдан Москаль) та юна львів’янка Варвара
Осадча (тренер Тетяна Осадча).
Високий рівень майстерності гри в шашки продемонстрували та стали переможцями у своїх категоріях: серед молоді –
Ольга Губарєва (Дніпропетровська обл.) і Сільвія Повх (Закарпатська обл.) та Богдан Панченков (Дніпропетровська обл.) і
Сергій Компанець (м. Київ); серед юнаків – Анастасія Глушко
(Харківська обл.), Олександр Шнейдер (Дніпропетровська обл.),
Кирило Леонов (Вінницька область) і Данило Агарков (Дніпропетровська обл.); серед юних надій – Анастасія Мельник і Вероніка Паліга (обидві – Вінницька обл.) та Олександр Коваль (ІваноФранківська область).
Хорошу гру показали і спортсмени Львівщини, які здобули
вперше за останні десять років дві медалі. Так львів’янка Варвара Осадча у змаганнях серед юних надій, посіла 3 місце і
завоювала бронзову медаль у класичній грі (контроль часу по
45 хвилин на партію кожному учаснику + 5 секунд за зроблений
хід). А наймолодша наша шашкістка, турківчанка Ірина Малетич посіла 3 місце і завоювала бронзову медаль у блискавичній грі (контроль часу – по 5 хвилин на партію кожному учаснику + 5 секунд за зроблений хід).
У десятку кращих також входили Руслан Монич - 5 місце (швидка гра з контролем часу по 7 хвилин на партію кожному
учаснику + 5 секунд за зроблений хід) та Христина Зубрицька – 7 місце (класична гра) і Мар’яна Біян – 7 місце (швидка
гра).
Участь в церемонії нагородження взяли: найсильніший стронгмен (силове багатоборство) України, заступник начальника управління молоді та спорту Івано-Франківської ОДА Назар Павлів, віце-президент Федерації шашок України
Костянтин Балтажи та чемпіонка світу з шашок – Ольга Балтажи.
Учасники змагань охоче поспілкувалися, фотографувалися, відвідали «Садибу Святого Миколая», яка знаходиться у
національному парку «Гуцульщина», де взяли участь у майстер-класі з виготовлення дерев’яної писанки-мотанки, яку
забрали з собою на згадку.
Наш кор.
Фото Віктора Костовського.

Турківська районна державна адміністрація оголошує конкурси на визначення
перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування
№
з/п

1.
2.

Номер та назва
маршруту

№ 301 Турка
АС – Красне
№ 312 Турка
АС – Радич

Вид
маршруту

Протяжність
(км)

Кількість
автобусів

Режим
роботи

Режим руху та інтервал для приміського маршруту
Час відправлення для міжміського маршруту

Вимога до класу
автобусів за
конструкцією

приміський

47,3

1

щоденний

4 год.

клас А І,ІІ

приміський

14,8

1

щоденний

11.00/7.30

клас А І,ІІ

Об’єкти конкурсу – маршрут приміського автобусного сполучення
Клас автобусів визначений згідно з затвердженим Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього
використання за видами сполучення та режимами руху (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007р.
№ 285).
Відповідно до вимог постанови КМУ від 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами і доповненнями), умовою для
роботи на об’єктах конкурсу, які включають приміські автобусні маршрути загального користування, є наявність не менш
як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Додатковою умовою для роботи на оголошених об’єктах конкурсу обов’язковим є наявність згоди у формі заяви
довільної форми щодо обов’язкового встановлення GPS-модулів на транспортні засоби, які будуть використовуватись
на маршруті, що є об’єктом конкурсу, з подальшим підключенням до єдиного реєстру.
Термін подачі документів на конкурс – до 18.00 год. 12 квітня 2016 р. включно.
Отримання бланків (заяви на участь в конкурсі і анкети перевізника), одержання необхідної інформації про об’єкти
конкурсу та роз’яснення щодо умов конкурсу здійснюється в ТзОВ НВЦ «Євроінвестсервіс» за адресою: м. Львів, вул.
Миколайчука, 24, з 9.00 до 17.00 (крім вихідних та святкових днів). Телефон для довідок: 294-13-23, 294-02-72.
Документи на участь у конкурсі приймає сектор житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури
Турківської районної державної адміністрації (м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62).
Оплату за участь у конкурсі претенденти вносять на рахунок ТзОВ НВЦ «Євроінвестсервіс» р/р 26007013000427 в ПАТ
«Банк «Юнісон», МФО 380902, ЄДРПО 33073238 в розмірах: – приміський маршрут – 1600 грн.
Конкурси проводитимуться з 13 год. 00 хв. 27 квітня 2016р. за адресою: м. Турка, вул. Січових Стрільців. 62.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
04.03.2016 №31
Про внесення зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 лютого 2016 року №23
«Про обмеження руху важкого транспорту на автошляхах району»
Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та постанови
Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №198 «Про
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та
охорони», враховуючи лист філії «Турківський райавтодор» від 4
березня 2016 року №33:
1. Внести зміну до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17 лютого 2016 року №23 «Про обмеження руху
важкого транспорту на автошляхах району»:
1.1. Пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:
«1.Обмежити рух важкого транспорту, вантажопідйомністю більше
10 тонн, лісовозів, гусеничних тракторів, тракторів марки Т-150 К на
період з 22 лютого 2016 року по 1 травня 2016 року або до повного
затухання пучин на дорогах загального користування, крім таких:
Бориня - Мохнате, Турка - Східниця, Турка - Ільник, Нижнє Гусне Верхнє Гусне, Нижнє Гусне - Кривка».
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова О.М.ЛАБЕЦЬКИЙ

Спільна ініціативна група громадських організацій Турківщини оголошує про проведення громадських слухань, які будуть відбуватися 20 березня 2016 року о 14.00 год. у приміщенні кінотеатру «Україна». На громадські слухання запрошуються представники всіх громадських організацій району, небайдужі мешканці, керівники Турківської райдержадміністрації, районної та
міської рад, депутати всіх рівнів, керівники
підприємств та установ.
Під час слухань планується обговорити питання, вирішення яких потребує негайного втручання громадськості, вислухати пропозиції представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо їх вирішення. Крім того, у присутніх буде можливість відкрито та без обмежень
поспілкуватись та подискутувати на теми, які будуть розглянуті під час слухань.
Ініціативна група ГО «Учасники АТО Турківщини», ГО «Самооборона Турківщини», ГО «Народна гвардія».
Шановні громадяни!
ПП «Тур-Авто» надає послуги з перевезень
організованих груп пасажирів з м.Турка до митного пункту пропуску Шегині-Медика і в зворотному
напрямку.
За довідками звертатися за тел.: 0978694397.

Коханого чоловіка, люблячого, турботливого
батька, дідуся – Івана Івановича Луба – від щирого серця вітають з 50річчям від дня народження дружина Наталя, дочка
Руслана, син Богдан, онука
Ніна та рідні.
Тобі сьогодні, рідний, 50.
Із вдячністю ми хочемо
вітати
Тебе за мудрість батьківських порад
За вміння всім завжди
допомагати.
За приклад чоловіка й
сім’янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі.

Коханого чоловіка, люблячого, турботливого
батька, сина, жителя с. Явора – Миколу Івановича Кольгана – від щирого серця вітають з 50річчям від дня народження, яке
відзначив 17 березня, мама
Ольга, дружина Люба, сини
Микола, Іван та Степан і бажають йому міцного здоров’я, щастя, радості і довгих
років життя.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба,
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Колектив служби ветеринарної медицини Турківського району щиро вітає з ювілейним днем
народження Надію Степанівну Дмитришин і
бажає їй міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної життєвої енергії, родинного тепла, мирного
неба над головою, Божої
ласки на многії літа!
Нехай Господь завжди
у поміч буде,
А Мати Божа береже
від зла.
Бажаєм Вам здоров’я,
сили,
Радості земної і тепла.
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.

Дорогу, люблячу Марію Мар’янівну Матківську-Дусин, жительку с. Матків, від щирого серця
і з великою любов’ю вітають із ювілейним днем
народж ення батьки,
швагри, сестри і родина
Дусинів. Ювілярці вони
бажають настрою гарного, неба безхмарного, щастя без ліку і довгого-довгого, під Господньою опікою, віку.
В день народження Твій
ми з Тобою радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло Тобі щастя – з роси і води,
Щоби жить - не тужить і не знати біди.
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про Тебе турбується
хтось.
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«ÁÎÃ ÏÎÑËÀÂ ÌÅÍ²
ÐßÒ²ÂÍÈÊÀ», –
Так з вдячністю називає депутата Львівської
обласної ради Михайла Ільницького
Ганна Сарай із с. Шандровець
Якось слухаючи проповідь одного священика, що стосувалася терпіння та духовної рівноваги людини у складних життєвих обставинах, у свідомості, очевидно на все життя, закарбувався вислів духівника: «Якщо думаєш здатися і опустити руки, то краще опусти коліна і підніми руки». Мова йшла
про покірне й щире звертання до Господа у проханні допомогти, порятувати, показати шлях виходу із, здавалось би, безнадійної ситуації.
Не знаю, чи чула колись ці мудрі слова 57-річна жителька с.
Шандровець Ганна Сарай, але коли більше двох років тому вона
залишилася без засобів для існування (та й з багатьма болячками), у молитві звернулася до Бога й просила порятунку та
опіки: «Господи, допоможи мені. Не загуби мене». І, як зараз бачимо, її благання були почуті. Всевишній скерував на допомогу
добру, співчутливу людину, яка зуміла порятувати Ганну від
відчаю, зневіри та безнадії й повернути в її життя віру та
оптимізм. Це депутат Львівської обласної ради, директор ДП
«Боринське лісове господарство» Михайло Ільницький.
літньої бабусі-односельчанки:
Щодо самої життєвої історії
«Ганю, не плач. Бог опікується
Ганни Іванівни, то це – щоденна
сиротами».
боротьба за місце під сонцем у
Так в надії і вірі минали дні.
смиренній, важкій праці. А смиВиживати допомагали добрі сурення, як відомо, – великий дар,
сіди. Хтось молока принесе, інші
що дарується людині за усердні
– буханець хліба чи декілька гритруди.
вень дадуть, мовляв, поки маєБудучи єдиною дочкою у мами,
мо – допоможемо. Так , економбез родичів у селі, без батькової
лячи на всьому, й жила. Благо,
опіки й підтримки (дякувати Богу,
що курей ще тримала (були
сусіди допомагали, чим могли),
яйця) та вірних кота й собаку.
вона змалку звикла до важкої
праці, вправності у якій могли щиро позаздрити й кремезні чоловіки. Сьогодні,
згадуючи пережите, без хизування жінка каже, що
вміла і робила все, не змогла навчитися лише клепати
косу. Окрім домашньої роботи, працювала в колгоспі, записуючи зароблені так звані
трудодні на матір, яка важко
хворіла багатьма недугами і
фізичну роботу виконувати не
могла. Вже тоді думалося
Ганні: «Мені до пенсії далеко, скоріше стаж потрібен
матусі». І допомога її була не
марною. У 55 років її єдина
опора і надія, найрідніша
людина в світі, вийшла на
заслужений відпочинок. На
жаль, всього сім років отримувала пенсію. У 1995-му,
після важкої хвороби, Господь покликав її у свою Вічну
обитель. Так Ганна залишилася сама, з уже добряче
Ровесники вже отримували пенпідірваним здоров’ям. Але насію, а вона, як та билиночка в
одинці, у важкому, часто егоїполі, про це лише мріяла, що,
стичному світі, вона не опустила
можливо, й для неї колись наруки, а самотужки, як могла, госстануть кращі часи.
подарювала, заробляючи на
Сьогодні, коли в її очах уже не
хліб насушний. І так аж до 2013
смуток та безнадія, а радість і
року, допоки не перенесла друвдячність, Ганна каже: «Якби я
гу серйозну операцію, після якої
була слабохарактерною і не
уже не було сил доглядати кожила б надією на Божу допоморову-годувальницю та іншу
гу, могла б щось поробити з соживність, поратися на городі. Та
бою, щоб позбавитись фізичной проблеми із здоров’ям щораз
го та морального терпіння. Але
серйозніше давали про себе
Всевишній вберіг мене, більше
знати. Після чергової поїздки на
того – послав мені у поміч преобстеження до Львова ( на те ще
красну і добру людину, якій я
були кошти за продану корову),
буду вдячна, допоки житиму на
лікарі рекомендували навідувабілому світі».
тися до них кожні чотири місяці.
Далі Ганна Іванівна розповіла,
На жаль, піддаючи величезнояк відбулося їх перше знайомму ризику власне здоров’я, Ганство. В часі передвиборчої камна не могла цього робити через
панії 2015 року, на зустріч з вифінансову скруту: не було грошей
борцями, у Шандровець приїхав
на поїздки, на ліки. Тоді їй в черкандидат у депутати до
говий раз пригадалися слова 90-

Львівської обласної ради Михайло Ільницький. У місцевому Народному домі зібралося чимало людей. За наполяганням сусідки, прийшла й Ганна. Після
численних запитань присутніх і
відповідей кандидата, вона наважилася попросити в нього
дров, адже наближалася зима.
Спочатку Михайло Михайлович
сказав, що дрова треба виписати, але коли йому розповіли про
життєву ситуацію жінки, дав команду підлеглим терміново безкоштовно завезти дрова й навіть
обурився, як так буває – в селах
є десятки здорових людей, які
мають інвалідність, а тут самотня жінка, з численними болячками кинута на поталу. У цей же
день для себе вирішив, що докладе максимум зусиль, аби допомогти їй, щоб не на день,
місяць чи рік, а завжди мала
бодай якийсь дохід. Підготував
депутатський запит керівникам
Турківської комунальної центральної районної лікарні, згодом зателефонував заступнику
головного лікаря з експертизи

тимчасової непрацездатності
Костянтину Коробову й попросив
провести детальне обстеження
Ганни Іванівни. А вже, ставши
депутатом обласної ради, перед
Різдвяними святами, купив гостинці, разом з депутатом Турківської районної ради Тарасом
Мальцем, відвідав її скромну,
але затишну, чисто прибрану
оселю. Принагідно Михайло Михайлович в черговий раз запевнив Ганну, додавши їй оптимізму, мовляв, не журіться, все буде
добре. Через якийсь час в село
навідалася бригада лікарів. На
місці зробили перше обстеження і вирішили забрати її для детального у районну лікарню.
Після курсу лікування, направили до області. А підготувавши усі
необхідні документи, скерували
до Самбора на МСЕК. Там їй без
жодних проблем визначили тре-

Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї,
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС
№019563 від 20.09.2012 р., видане відділом у справах сім’ї, серія ВС №043881, видане відділом у спрамолоді та спорту Турківської РДА на ім’я Оксани Михайлів- вах сім’ї, молоді та спорту Турківської РДА
на ім’я Кузіна Владислава Михайловини Бабунич, вважати недійсним.
ча, вважати недійсним.

тю групу інвалідності, а нещодавно відділ соціального забезпечення Турківської РДА призначив
і пенсію.
Приємно схвильована жінка
не може висловити слова вдячності Михайлу Ільницькому за
велику допомогу та Богу, що послав його. Хоча, зізнається, що
спершу не вірила обіцянкам.
Буває ж так: пообіцяють, а за
день чи два забудуть. За своє невірство вона сьогодні кається,
адже не знала, що її рятівник –
така добродушна, щира людина.
Також вона дякує й Тарасу Мальцю, лікарям Костянтину Коробову та Петру Ігнацевичу, всьому
медичному персоналу, що уважно й співчутливо відносилися до
неї. До речі, обидва депутати
надали їй із своїх фондів й одноразову грошову допомогу. А
щодо пенсії, то Ганна Іванівна
каже, що цих грошей їй вистачить на прожиття. Та й хоче
відкладати бодай якусь суму, як
кажуть, на смерть. Хоча віриться, що в Господній та людській
опіці вона проживе ще багато
років. У її подячному листі усім
тим, хто допомагав, читаємо:
«Пишу Вам з почуттям глибокої
вдячності за Вашу небайдужість
та підтримку, піклування, надання допомоги. Бажаю Вам творчого натхнення, здійснення всіх
Ваших задумів і мрій, щоб не вичерпалася Ваша віра у щедрість
людської душі, щоб Вас завжди
супроводжували милосердя та
доброта. Хай доля дарує Вам
нові успіхи і здобутки. Міцного
Вам здоров’я, ще вищих вершин,
добра і щастя! Дякую за Ваші
світлі голови, золоті руки, безмежну доброту сердець,
за
людяність, чуйність та
за увагу. Хай завжди Вас оберігає та
охороняє
Господь».
Ось така довга
історія з приємним фіналом
наразі закінчилася для однієї людини. А скільки таких
немічних і одиноких є ще в нашому
районі. Місцева
влада має про всіх
таких знати і бити
в дзвони, щоб чиновники почули
благання про допомогу, зрештою
всі ті, хто може допомогти.
А коли вже Михайло Ільницький
попрощався з Ганною, відправивши її додому на службовій
машині, яка, до речі, й привезла її до райцентру для оформлення пенсії, розмірковуючи над
проблемами сільської медицини та долями літніх одиноких
людей, він, в надії на краще, сказав, що наша держава має зробити все, аби у найвіддаленішому селі були якісні медичні послуги, відкрито лікарську амбулаторію чи ФАП з нормальним
забезпеченням. Прикро, але
зараз ми все частіше чуємо про
оптимізацію медичних установ
та обмеження фінансування.
Всім нам треба зрозуміти, що
там живуть наші дідусі чи бабусі.
Та й хтозна, яка старість чекає
на нас? Щаслива й забезпечена, чи важка і злиденна?..
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Продається приватизована
двокімнатна квартира в м. Турка, по вул. Василя Стуса, 23.
Ціна – договірна.
Тел.: 3-22-80, 0631596684.
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Найдорожчу, наймилішу, найдобрішу і люблячу доньку і сестру – Світлану
Іванівну Комарницьку із с.
Комарники –
щиро вітаємо з
ювілейним
днем народження!
В цей прекрасний весняний час прийми від
нас, своїх найдорожчих, щирі і
сердечні побажання міцного
здоров’я, радості, безмежного
людського щастя, злагоди й добробуту. Божої благодаті Тобі на
многії і благії літа!
Хай ніколи у Твоїх очах
Чиста й світла радість не
згасає.
Щоб не було горя навіть в
снах,
Хай Господь здоров’я посилає!
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з
Тобою,
Хай в житті Твоїм Він кожну мить
Обдарує ласкою святою.
З любов’ю – мама Стефанія,
тато Іван, брати Володимир і
Василь з сім’ями, сестри Орися, Ольга, Іванна – з сім’ями.

16 березня виповнилося 50
років жителю м. Турка – Роману
Івановичу Цолигану. Щиросердечно вітаємо із
піввіковим ювілеєм цю добру,
щиру, надійну і
товариську людину і бажаємо
йому міцногоміцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
сімейного благополуччя, достатку, добра, миру, Божої ласки на
многії літа!
Нехай Вам Бог пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості
цвіт.
Щоб Ви добро на цій землі
творили
З любов’ю в серці ще багато літ.
З повагою – сім’я Едуарда і
Лілії Миньо.

Мама Лідія, тато Ярослав,
брат Едуард, братова Лілія, племінниця Реґіна з
чоловіком
Орестом та синочком Ернестиком, племінник Павло щиросердечно вітають із 45-річчям
від дня народження, яке відзначатиме 22 березня, дорогого,
люблячого і турботливого сина,
брата, дядька, турківчанина –
Анатолія Ярославовича Миня –
і бажають йому міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості
в житті, родинного тепла, благополуччя, миру, любові, довголіття.
Нехай здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і
біда.
Хай множиться добром і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії і
благії літа!

4 стор.
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«ÄÎÂ²ÐÀ ÄÎ ÂËÀÄÈ ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß Ç
ËÞÄÈÍÈ, ßÊÀ ÇÂÅÐÍÓËÀÑß ÄÎ ÍÅ¯
Ç² ÑÂÎ¯ÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ»,
вважає Мирон Бойко, який віддав державній
службі десятки років свого життя
Ніколи б не подумав Мирон Іванович, керівник апарату Турківської райдержадміністрації, що його життя так круто поверне – від мирної хліборобської професії він перейде на нелегку та відповідальну державну роботу – роботу з кадрами, з
людьми, де одночасно потрібно бути і економістом, і юристом, і психологом.
Народився Мирон Бойко в с.
Шум’яч, у простій хліборобській
сім’ї. Батьки були колгоспниками: тато працював їздовим,
мама – в ланці. Отож змалечку,
як і кожна сільська дитина, знав
ціну нелегкої хліборобської
праці, любов до якої йому, як і
іншим чотирьом своїм дітям,
прищепили батьки. Він
не тільки сумлінно виконував усі домашні справи
по господарству, а й знаходив час для науки, тому
добре вчився. Після закінчення місцевої восьмирічки, продовжував навчання у Вовчому, де була
середня школа. Добирався до навчання на велосипеді, а коли не перешкоджали погодні умови
чи ще з якихось інших причин, ночував у гуртожитку, який був при десятирічці. Успішно закінчивши десять класів, юнак
поступає на навчання на
стаціонарне відділення у
сільськогосподарський
інститут в Дубляни (тепер
Львівський державний аграрний університет –
один з найпрестижніших і найдавніших вузів України), на інженера-механіка. В 1978 році,
після його успішного закінчення,
повертається в рідний район та
йде працювати в колгосп ім. Б.
Хмельницького. Праці в колгоспі він віддає десять літ свого
життя. Потім, у 1990-му, його
молодого, шанованого й авторитетного серед односельчан,
обирають головою виконкому
Шум’яцької сільської ради.
– До 1996-го року я пропрацював на цій посаді, – пригадує
сьогодні Мирон Іванович. – Головувати тоді було дуже важко.
Початок 90-х видався нелегким:
розвал економіки, всього господарства, всюди – криза. Цукор – по талонах, хліб – по талонах, продовольства – обмаль,
промислових товарів не вистачає. Три шапки привезли. Кому
їх віддати? Як поділити? Створювали комісії, записували людей в чергу. А потім почалося
вирішення земельних питань,
пішло розпаювання земель. Кожен хотів взяти собі свою вітчизнину. Стали виникати між людьми суперечки. Але якось згладжував усі ці конфлікти, старався
вирішити по-мирному, без судів.
Говорив з односельчанами, переконував, вислуховував думку
кожного. Навіть у 1992 році

перший районний семінар з
розпаювання землі нам вдалося провести. Представників з
половини Львівщини на нього
з’їхалося. Дійсно, тим, хто на
початку 90-х працював головою
сільради, – не позаздриш. Було
нелегко.

У районі запримітили ініціативного голову сільради. Запросили в організаційний відділ секретаріату районної ради – на
посаду спеціаліста 1 категорії по
роботі з радами та виконкомами. Згодом призначили начальником організаційно-кадрового
відділу.
– Й почалися постійні, щоденні поїздки по селах Турківщини, – продовжує розмову мій
співбесідник. – Їздили на засідання виконкому. Було таке, що
й самому доводилося проводити
засідання виконкому в
сільській раді, бо голова з тих чи
інших причин не з’являвся. А
скільки й далі земельних питань
потрібно було вирішувати! Знали, що я в Шум’ячому з цією проблемою добре справлявся, заставляли розбиратися із землею в інших населених пунктах.
Не один раз сходи села організовував. Праця держслужбовця
– це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання
служити людям та справжньої
відданості своїй справі. І чи не
найголовніше завдання держслужбовця – забезпечити практичне втілення в державних
органах тих функцій та завдань,
які покладає на них держава.
З 2005 по 2010 роки Мирон
Бойко обіймав посаду заступ-

ника керівника апарату райдержадміністрації, а з 2010-го й по
сьогоднішній день – керівник
апарату Турківської РДА. У його
підпорядкуванні 10 відділів, серед яких і бухгалтерія, і сектор
кадрової роботи, сектор контролю та юридичний, мобілізаційної роботи і внутрішньої політики…
До того ж Мирона Івановича
уже вчетверте обирають головою райкому профспілки працівників державних установ району. Налічує районна профспілкова організація близько
250 членів. Входять сюди і працівники районної ради, і адміністрації, територіального центру
та управління соціального захисту, інших державних установ,
навіть деяких сільських рад.
Кожна з установ має свого голову профспілки, а найголовніший
серед них, тобто голова об’єднаної, – Мирон Бойко, До нього й звертаються за вирішенням
усіх наболілих питань держслужбовці. У скарбничці почесних нагород за сумлінну працю
на багатолітній профспілковій
ниві Мирон Іванович зберігає не
тільки десятки грамот, подяк, а
й медалі. До речі, серед них – й
нагороди з Києва, які неодноразово одержував з рук голови
Львівської обласної організації
профспілки працівників державних установ – Мирона Іванківа. До речі, про Мирона Даниловича п. Бойко відгукується як
про доброго, мудрого наставника і порадника, надзвичайно
щиру людину, яка вміє підтримати, посприяти і допомогти.
Дійсно, Мирон Іванович пройшов багато щаблів державної
службової драбини. Хату не побудував, машину не купив, а
зранку й до вечора сповна
віддавав себе роботі. Такі люди
народжуються рідко. Зрозуміло,
що кадровиком чи організатором може бути будь-хто. Проте
найбільше ця професія підходить тим, хто по життю скрупульозний – де все повинно бути
на своєму місці, нічого не загубити, нічого не забути – все точно до дрібниць. Він все і всіх
знає, все пам’ятає, ще й колегам по кілька разів нагадає,
підкаже, порадить.
– У цієї людини надзвичайно
багато чеснот, – кажуть про
Мирона Бойка колеги. – Товариський, працьовитий, практичний, неконфліктний і дуже порядний. У Мирона Івановича
непідробне почуття гумору. Він
вміє виголосити вишуканий тост,
чудово заспівати. Але попри все
– дуже і дуже скромний. Саме ці
риси й виділяють його з-поміж
інших.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Терміново потрібна допомога Оресту Ігоровичу Мельнику. 1992 р.н., інваліду ІІ групи, жителю с.
Мельничне.
Діагноз: хронічна хвороба нирок V ступеня, аломерулонефрит, симптоматична артеріальна гіпертензія, анемія, правобічний ексудативний плеврит. Оресту необхідна заміна нирки для покращення
стану здоров’я. Родина просить небайдужих допомогти коштами.
Реквізити для їх перерахунку: ТВБВ №10013/021 філія ЛОУ (Ощадбанк) ЛФО 325796, р/р
26255500024085 на ім’я Ореста Ігоровича Мельника.

18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó

Щиро вітаємо з прекрасним ювілеєм хорошу, надійну, щиру людину, добру листоношу ВПЗ с. Матків – Наталію Данилівну Ільницьку.
Бажаємо бути завжди в хорошому настрої, вірити в свої сили, прагнути до втілення своїх мрій. Здоров’я міцного,
радості, любові, тепла і добра на довгі, щасливі,
даровані Богом роки життя.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять
І не приносять в дім біди.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишалася віднині.
З найкращими побажаннями Іванна Юліанівна Созанська, Євгенія Володимирівна Кропивницька, Мирослава Йосипівна Лозанчин.

Дорогу, люблячу дружину, матусю, бабусю – Дарію Мар’янівну Фіялковську - жительку с. В.Висоцьке, з 60-річним ювілеєм вітають
чоловік Мирон, син Ігор з дружиною Альдоною, син Віталій з дружиною Ольгою, дочка Наталія з Вальдеком та 8 люблячих онуків і
бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла, Божої
опіки на довгій життєвій стежині.
Літа відлітають лелеками в вирій,
У далі безкраї за обрій летять.
А Вам, дорогенька, на ниві життєвій
Сьогодні від роду уже – 60.
Низький Вам уклін від дітей та онуків,
Здоров’я міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є.
Хай Матінка Божа від зла вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.

Шановну Романію Федорівну Комарницьку, жительку с. Комарники, із днем народження, яке святкуватиме 22 березня, щиросердечно вітають сім’ї Федаків, Ільницьких, Красівських і бажають дорогій іменинниці міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості в
житті, благополуччя, Божого благословення.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Дирекція школи та профспілкова організація Верхненського НВК
щиро вітають із ювілейним днем народження вчителя початкових
класів – Марію Юріївну Дякович – і бажають ювілярці міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, поваги від людей, любові від рідних, миру, достатку і Божої ласки на
многії літа!
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

“СХІД – ЗАХІД РАЗОМ”
Спільною ініціативою народного депутата України Андрія
Лопушанського, районних рад, адміністрацій, міських рад Старосамбірського, Турківського, Сколівського і Самбірського
районів та деканатів греко - католицької та православної
єпархій було започатковано щорічну акцію «Схід-Захід разом».
Щодня, слідкуючи за новинами, ми відчуваємо подих воєнних
подій на Сході України. Мета акції полягає в тому, щоб прийняти
молодь Сходу для ознайомлення з традиціями святкування теплого сімейного свята Великодня і довести нашому ворогові, що ми не
дозволимо розколоти Україну навпіл, і тим самим, підтримуючи
акцію «Схід-Захід разом», фонд імені Андрія Лопушанського виступив з ініціативою запросити дітей з Луганської та Донецької областей на святкування Пасхи в родини Львівської області.
І тому відділ освіти Турківської РДА просить зголоситися ті сім’ї
району, які би могли прийняти 1-го, 2-х чи більше дітей зі Сходу на
Великдень з 28.04.2016 по 04.05.2016 р.р.
Контактні телефони: (269) 3-27-16, моб.: 0976724891.
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ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»
ðîçðîáèëà ñòðàòåã³þ
âèõîäó ç ïîë³òè÷íî¿ êðèçè
Для обміну досвідом і розробки стратегії виходу з соціально-економічної та політичної кризи
в країні, плану розвитку місцевих громад, 12 березня у Львові зібрались депутати місцевих рад
ВО «Батьківщина» Львівської, Тернопільської та Волинської областей. Опрацювати єдину
стратегію дій до Львова приїхало близько 300 представників місцевих рад та їхні колеги народні депутати Сергій Соболєв та Вадим Івченко, експерт з питань соціальної політики Андрій
Павловський, екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, колишній заступник міністра
фінансів Володимир Матвійчук, голова Тернопільської обласної партійної організації Василь
Деревляний.

Дорогого, люблячого хресного батька, жителя с. Комарники –
Ігоря Броніславовича Зубрицького – вітають з днем народження
похресниця Мар’яна та куми і бажають йому міцного здоров’я,
великого людського щастя, родинного затишку, добра,
миру, Господньої опіки на життєвій стежині.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі, многії літа.

12 березня відсвяткувала своє 80-річчя – Анастасія Михайлівна
Дуран із с. Сигловате.
Дорогу, люблячу і дбайливу маму, бабусю, прабабусю, сестричку і
тітоньку вітають із цим вагомим життєвим ювілеєм дочка Іванна,
зять Володимир, онуки Юрій з дружиною Наталею, Іван з дружиною Мариною, правнуки Владислав і Вікторія, брат Гаврило з сім’єю,
сестри Марія і Євдокія з сім’ями та багато племінників. Ювілярці
вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і
довгого-довгого віку.
Хай Бог береже Вас ще років багато,
На щастя усім нам і радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі,
Хай Бог посилає на довгі роки.

Конкурси

Робота проходила за напрямками: ЖКГ та тарифна політика, аграрна політика та земельні питання,
децентралізація та місцеве самоврядування, бюджетна та соціальна політика, боротьба з корупцією.
«Доки є база для корупції, яку, на жаль, шляхом реформ не змінили, рух вперед неможливий», наголосив Сергій Соболєв під час прес-конференції «Бідність громадян убиває державу!».
Цю тезу підтримав і керівник «Батьківщини» Львівщини Михайло Цимбалюк «Передусім, для боротьби з корупцією, необхідно створити систему, яка не дасть можливості будь-якому чиновнику, незалежно від прізвища, створювати або вчиняти корупційні дії», - зазначив керівник «Батьківщини» Львівщини.
Сергій Соболєв ствердив, що для системних змін і виходу з кризи політичними методами, в країні
залишились лічені дні. «Як би уряд не хотів довести, що коаліція існує, є Конституція і закон про регламент, і якщо ми їх відкриємо, то стане зрозуміло, що 17 березня - вирішальна дата, коли у президента
з’являється право або розпустити парламент, або піти на екстраординарні заходи. Бо парламент не
зможе працювати без наявної коаліції», - ствердив народний депутат.
За його словами, ВО «Батьківщина» бачить три варіанти виходу з кризи: обрання технократичного
уряду, тотальне переформатування коаліції, яке можливе лише у межах п’яти фракцій, які входили в
неї, та подальше формування політичного уряду (цей варіант, вважає Сергій Соболєв, з урядом Арсенія Яценюка себе не виправдав), повне перезавантаження парламенту та уряду. Сергій Соболєв
додав, що ВО «Батьківщина» схиляється до варіанту перезавантаження коаліції і створення нового
уряду.
Своєю чергою, його колега народний депутат та заступник голови парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, Вадим Івченко назвав зрадою заяву уряду про продаж
землі, особливо в час дії мораторію. «При такому стані економіки – це неприйнятно, це зрада», наголосив парламентар. Він додав, що розвиток агропромислового комплексу – це локомотив національної економіки, а урядова політика спрямована на його знищення.
Загалом в Україні пройде п’ять таких зустрічей депутатів місцевих рад від ВО «Батьківщина». Перші
дві пройшли у Сумах та Львові.
Микола КАРПАТСЬКИЙ.

ÃËÀÓÊÎÌÀ – ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÅ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß
Глаукома – це хронічне прогресуюче захворювання очей, яке
характеризується періодичним або постійним підвищенням
внутріочного тиску (ВОТ), і як наслідок – поступовим зниженням зорових функцій та розвитком атрофії зорового нерва.
В середньому ВОТ не повинен перевищувати 25 мм рт. ст.
при вимірюванні тонометром
Маклакова.
Глаукома виникає в обох очах,
але не одночасно. Сліпота при
глаукомі носить незворотний характер, тому що гине зоровий
нерв.
Причиною глаукоми є судинні
захворювання і гіпертонічна хвороба, атеросклероз, цукровий
діабет. Такі хворі належать до
групи ризику. Велику роль
відіграє спадковий фактор. В
основному хвороба виникає у
людей старше 40 років.
Відкрито – кутова глаукома –
найбільш поширена форма захворювання. Чітко виражених

симптомів немає. Іноді у хворого виникає відчуття тяжкості та
дискомфорту в очах, затуманювання зору. Дуже часто з’являються райдужні кола при погляді на джерело світла. Є потреба часто змінювати окуляри,
призначені для близі.
Закрито – кутова глаукома зустрічається значно рідше. Проявляється гострим нападом
різкого болю в оці, який віддає в
скроню, щелепи, вухо, різким
зниженням зору. Біль може супроводжуватись нудотою та блювотою. ВОТ підвищується до 5060 мм рт. ст.. якщо протягом 48
годин хворому не надати допомогу, може наступити сліпота.
Діагностика передбачає кон-

тролювати ВОТ, визначення гостроти і поля зору, огляд очного
дна, а в разі необхідності – проведення ОКТ сітківки.
Мета місцевого лікування –
зниження ВОТ. Для цього застосовують медикаментозні, лазерні, хірургічні методи лікування.
Згідно наказу Департаменту
охорони здоров’я ЛОДА, у
Львівській області проводиться
акція з діагностики та профілактики глаукоми у населення з
14.03.16 р. по 31.03.16р.
Запрошуємо всіх бажаючих
пройти обстеження в Турківській
райполіклініці, кабінет №23.
У разі виявлення осіб з підвищеним ВОТ, вони будуть скеровані в глаукомний кабінет при
ЛОКЛ для подальшого обстеження та лікування.
Наталія ЗАКАНИЧ,
лікар-офтальмолог.

«² ÑËÎÂÎ, ² Ï²ÑÍß,
ÌÀÒÓÑÞ,ÒÎÁ²»
Весна асоціюється із усмішкою березня, із сонечком, щебетанням пташок, квітами й іменем чарівної, милої, ніжної й
дорогої нам людини – матері. Слова, які йшли від щирого серця
й були присвячені матерям-берегиням, нещодавно звучали з
уст учасників щорічного традиційного районного учнівського фестивалю-конкурсу «І пісня, і слово, матусю, тобі». Для
виступу учасникам була надана сцена актового залу Турківського НВК, який того дня був переповнений і глядачами, і
конкурсантами. На участь у конкурсі прибули учні з 44 загальноосвітніх навчальних закладів району. Конкурсанти змагалися у трьох номінаціях: «Авторська поезія» «Авторська
проза», «Пісня про маму» (всі – у двох вікових групах) та у
номінації «Вокальна група». Організовували конкурс методисти відділу освіти Турківської РДА Наталія Усик та Любов
Сакаль.
За рішенням журі районного фестивалю-конкурсу, переможцями у номінації на кращу авторську поезію визнано Ірину Занкович
(Завадівський НВК) – І місце, Марину Іжик (Боринський НВК), Вікторію Гермак (Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст.) – ІІ місце, Лесю Цитрин (Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст.), Христину Данкович (Ясеницький НВК), Христину Матківську (Лосинецька ЗОШ), Івана Яцика (Верхньогусненський НВК), Ірину Блищик (Сигловатський НВК) – ІІІ місце. У другій
віковій групі перше місце у цій же номінації виборола Катерина
Гомзяк із Верхньовисоцького НВК, друге – Вікторія Аннич з Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Ілона Костишак з Турківської школи-інтернату, Ірина Лимар з Присліпського НВК, Софія Синяк з Нижньояблунського НВК.
У номінації на кращу авторську прозу переможцем у першій
віковій групі стала Лілія Федючка з Нижнього Турова, друге місце
виборола Аліна Бугрій з Маткова, третє – Андріана Марчишак з Нижнього Висоцького та Діана Габрикевич з Турки. У другій віковій групі
місця розподілили так: І місце – Аліна Шикітка (В. Яблунський НВК),
ІІ місце –Лілія Попівняк (В. Висоцький НВК), ІІІ місце – Христина
Сиплива (Сигловатський НВК).
У конкурсі на кращу пісню про маму переможцями визнані: Нижньояблунський НВК (І місце), Боринський НВК, Риківська ЗОШ І-ІІ
ст., Розлуцький НВК, Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ місце), Турківський
НВК №1, Либохорська ЗОШ І-ІІ ст., В. Яблунський НВК, Комарницький НВК, Нижненська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІІ місце). У другій віковій групі:
Турківська школа-інтернат (І місце), Кривківська ЗОШ І-ІІ ст.,
Лімнянський НВК, Явірська ЗОШ І-ІІІ ст., Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. –
друге місце, В. Висоцький НВК, В. Гусненський НВК, Ластівківський
НВК, Буковинська ЗОШ І-ІІ ст, Боберківський НВК – третє місце.
Серед вокальних груп першість отримали вокалісти із Карпатського НВК, друге місце – БДЮТу, Бітлянського НВК і Верхненського
НВК, третіми стали вокальні групи із Хащівської ЗОШ І-ІІ ст. та Н.Висоцького НВК.
Наш кор.
Продається дерев’яний житловий будинок по вул. Середня, 100
м. Турка, є присадибна ділянка 0,16 га, біля присадиби протікає
річка.
Продається приватизована однокімнатна квартира по вул. Молодіжна, 15/3. Ціна – договірна. Тел.: 0661694529 (Ліля).

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÀ
підтримки та розвитку
агропромислового виробництва
Львівської області на 2016-2020 роки
Комплексна Програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки (надалі Комплексна програма) спрямована на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 року № 385, Стратегії розвитку Львівської області на період до
2020 року, щорічних Програм соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області.
Напрями використання бюджетних
коштів та результативні показники.
Кошти обласного бюджету спрямовуватимуть у вигляді фінансової підтримки на
конкурсній основі за наступними напрямами:
- Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації
відсотків за кредитами (позиками) залученими у банківських установах чи кредитних спілках в національній валюті.
- Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарських кооперативів,
фізичних осіб на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію
бізнес-планів.
- Фінансова підтримка суб’єктам господарювання в галузі сільського господарства, фізичним особам у вигляді дотації
на площу угідь, на яких проводитимуться
заходи із збереження та відтворення
родючості ґрунтів.
Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку шляхом компенсації
відсотків за кредитами
надають
суб’єктам господарювання – виробникам
сільськогосподарської
продукції,
сільськогосподарським кооперативам,
фізичним особам, які залучили кредитні
ресурси для здійснення діяльності у
сфері агропромислового комплексу.
Фінансова підтримка на часткове
відшкодування відсотків за користування
кредитними ресурсами надається у
розмірі до 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату
нарахування відсотків за користування
кредитами (позиками), але не більше
ставки, передбаченої угодою кредитування (позики). Максимальна сума фінансової підтримки протягом бюджетного року
для одного сільськогосподарського
Загублене пенсійне посвідчення
№121284, видане УПФ у Турківському
районі на ім’я Ярослави Юріївни Хамандяк, вважати недійсним.
В м. Самбір продається приватизований дерев’яний житловий будинок разом з меблями і побутовою технікою. Загальна площа – 100 м2. Є газ, санвузол,
каналізація. На подвір’ї криниця. Біля будинку господарські споруди, земельна
ділянка 0,20 га, сад.
Ціна – договірна.
Тел.: 0985382885, 0965167299.

Дякую за турботу і
лікування
Висловлюю щиру подяку за турботу і
лікування головному лікарю Турківської
КЦРЛ Михайлу Макарику, заступнику головного лікаря Івану Нагайку, старшій
медсестрі хірургічного відділу Любі Сіданич, лікуючому лікарю Ігорю Шпаку, лікарю Богдану Манюху і всьому колективу
хірургічного відділення.
Дай Боже їм усім міцного здоров’я, радості і добра.
Василь МАЛЕТИЧ,
с. Бітля.

підприємства, кооперативу, складає 200
тис. грн., для інших суб’єктів підприємництва, фізичних осіб - 100 тис. гривень.
Фінансова підтримка на часткове
відшкодування відсотків за користування
кредитними ресурсами надається за кредитами (позиками), відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році. Відшкодуванню підлягає
частина плати (відсотків) за кредитами
(позиками), основна сума яких використана на потреби, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, на
придбання, створення (оновлення) матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, сільськогосподарських кооперативів і фізичних осіб.
Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку на зворотній основі у
вигляді короткострокових (терміном на
1 рік) та середньострокових (терміном на
3 роки) кредитів надаються суб’єктам
господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам на реалізацію
поданих на конкурс бізнес-планів із
здійснення діяльності в агропромисловому комплексі, виробництва і реалізації
сільськогосподарської продукції, при
умові цільового використання кредитів на
цілі, наведені нижче.
Фінансова підтримка надається учасникам - переможцям конкурсу на платній
та зворотній основі, у розмірі до 200 тис.
грн. – терміном на 1 рік, до
500 тис.
грн. терміном до 3 років, з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.
Кредити надають на наступні цілі:
- на придбання техніки та технологічного обладнання для забезпечення
діяльності сільськогосподарських кооперативів;
- на придбання основних засобів, об-
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ладнання для здійснення діяльності в
галузі садівництва, ягідництва, овочівництва, діяльності із виробництва, заготівлі
та переробки молока, в тому числі на
придбання мобільних доїльних апаратів;
- на створення виробництв з переробки сільськогосподарської продукції;
- на придбання корів і нетелів, облаштування пасовищ, на витрати, пов’язані
із будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень, в тому числі на придбання, оновлення їх обладнання, на облаштування доїльних залів, молокопроводів, забійних цехів;
- на придбання насіння, добрив, засобів захисту, паливно-мастильних матеріалів для виробництва продукції садівництва, ягідництва, овочівництва, зерна
жита, гречки;
- на витрати, пов’язані з виробництвом
органічної продукції;
- на придбання високорепродуктивного насіння насінницькими господарствами.
Плата за користування кредитними
коштами фінансової підтримки встановлюється у кредитних договорах, в розмірі
5 відсотків від суми непогашеного кредиту на рік, та використовується для покриття витрат із супроводу кредитних ліній,
організації промоції Комплексної програми, інформаційно-роз’яснювальної роботи, допомоги в підготовці бізнес-планів
тощо, відповідно до затвердженого Департаментом агропромислового розвитку кошторису. Спосіб забезпечення наданих кредитів (іпотека майна, порука
тощо) встановлюється в кредитних договорах.
Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку суб’єктам господарювання, фізичним особам у вигляді дотації
на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів. Фінансова підтримка надається:
- для освоєння земель під садівництво, ягідництво, після проведення агрохімічного обстеження земельних ділянок
в розмірі до 100 грн. на один га;
- для розкислення ґрунтів (вапнування)
шляхом внесення вапнякових меліорантів в розмірі до 500 грн. на один га;
- для збагачення ґрунтів біологічним
азотом, після використання інокулянтів
азотфіксуючих мікроорганізмів в розмірі
160 грн.. на 1 га;
- для сидерації ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розмірі
до 350 грн. на один га.
Детальніше з Комплексною програмою
можна ознайомитись на сайті Львівської
обласної державної адміністрації на
сторінці департаменту агропромислового розвитку в розділі Програми за наступним посиланням: http://loda.gov.ua/
agr_programy.

БЕРЕЖІМО ПРИРОДУ
Первоцвіти - безцінний дар природи, перша посмішка весни, перші чудові квіти
після тривалої зими тішать нас своєю красою, їм не страшні ані сніг, ані злі
морози! Їхні квіточки – наче виточені з коштовної порцеляни, білосніжні дзвіночки звеселяють усе довкола. Здається, ґрунт у весняному лісі прикритий якоюсь тонкою мереживною білою скатертиною, зітканою з безлічі дзвоникоподібних сніжно-білих квіточок.
Ці рослини знаходяться на межі зникнення та занесені до
Червоної книги України. А відбувається це внаслідок намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку. Масове збирання ранньоквітучих видів рослин призводить до
знищення популяції їх окремих видів. Ці перші квіти – весняні
усмішки рідної землі – користуються великим попитом, їх
безжалісно виривають. На жаль, територія поширення їх з
кожним роком катастрофічно зменшується. Але практично
скрізь, де ростуть ці ніжні квіти, їх підстерігають «мисливці»,
які рвуть рідкісні чудеса природи і несуть на ринки. Там їх
розкуповують, а ті букети, яких ніхто не купить - просто зів’януть і їх спокійно викинуть на смітник. Щоб посприяти збереженню рідкісних первоцвітів, радимо при виявленні факту
торгівлі підсніжниками звертатись до служителів закону, обов’язок яких – стягувати
штраф з браконьєрів і відбити в них бажання заробити на тому, що повинно належати
майбутнім поколінням.
Також частина ранньоквітучих не занесені до Червоної книги України. Це такі як
проліски, рясти, анемони та інші. Поки що ці рослини не є рідкісними. Але масове
зривання їх може привести до того, що і ці види опиняться на межі зникнення. Тож із
лісу краще принести гарний настрій, спогади про тишу та аромат весняного повітря,
напоєного чарівними квітами. Польові та лісові рослини найкрасивіші там, де вони
виросли, тож залишмо Землі її квіти.
Мар’яна Яцик,
інженер лісових культур ДП «Боринське ЛГ».

Церковний комітет, о. Іван Нанівський
та парафіяни с. Н.Гусне щиросердечно вітають із днем народження дяка – Миколу Павловича Федька – і висловлюють
щиру
вдячність за сумлінне
служіння церкві. Бажають шановному імениннику міцного здоров’я, любові, радості серця, завзяття, усіх дарів Святого
Духа, заступництва Пресвятої Богородиці.
Хай Мати Пречиста оберігає.
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Церковний комітет, о. Іван Нанівський
та парафіяни с. Н.Гусне сердечно вітають із піввіковим ювілеєм
парафіянку – Ольгу Онуфріївну Осовську.
Пані Ольго, дякуємо за
Вашу ревну працю у храмі,
молитви і жертовність! Нехай Всемилостивий Господь щедро обдаровує Вас і
Вашу родину, а Пречиста Діва
Марія буде Вашою Заступницею і Покровом! Здоров’я, щастя і всіх Вам земних благ!
За віру, турботу, добро і молитву,
За приклад добрий для людей.
Хай Господь Бог дарує Вам ласку
Зустріти сотий ювілей!
Люблячу дружину, матусю, сестру, братову – Іванну Василівну Желіхівську – жительку с. Комарники,
щиро вітають із днем
народження, яке вона
буде святкувати 19 березня, чоловік Мар’ян,
дочка Марічка, сестра
Ліда, брати Іван і Микола з сім’ями із с. В.Висоцьке, сестра чоловіка Софія,
брат Богдан із Самбора та брат Ігор із
Стебника – із сім’ями. Бажають дорогій
їм людині добра, здоров’я, радості, щастя і Божої опіки в житті.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогу, добропорядну, щиру і чуйну людину – Любов Володимирівну Красівську із с. Комарники – сердечно вітаємо із 50-річним ювілеєм!
Бажаємо
міцногоміцного здоров’я, великого людського щастя, радості, добра, родинного
тепла, Божого благословення на многії і благії літа!
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки.
Не сумуйте, пишайтесь роками,
Бо не марно прожиті вони.
Якось неждано і швидко
Життя розквітло, наче сад,
Ще вчора юність хвилювала –
Сьогодні Вам вже 50.
Та хіба це літа,
Коли очі горять і душа молода?
Якщо люди шанують і любить сім’я.
Хай Вам і далі всміхається доля,
Щоб ніколи в житті не відчули Ви
горя,
Хай легко працюється, добре живеться,
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Хай Матір Божа береже від тривог,
Хай многі літа дарує Господь Бог!
З повагою – сім’ї Ільницьких, Пелюхів,
Волчанського І.К.
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До 202-річчя від дня народження Тараса Шевченка

«ÒÈ Â ÌÎªÌÓ ÑÅÐÖ², ÓÊÐÀ¯ÍÎ,
ÄÓÌÎÞ ØÅÂ×ÅÍÊÀ ÃÎÌÎÍÈØ»
Щовесни, коли стануть сніги
І на рясті просяє веселка,
Повні сил і живої снаги,
Ми шануємо пам’ять Шевченка.
В історії кожного народу є імена, які становлять його славу, велич і національну гордість. Саме таким
і є для України ім’я безсмертного Кобзаря – Тараса Шевченка.
На тижні, що минув, громадськість Турківщини широко відзначила роковини з дня народження
Кобзаря. Масові заходи, приурочені творчості поета, відбулися й у кожній бібліотеці району. А в
Турківській центральній бібліотеці працівники відділу обслуговування та читального залу провели голосні читання на тему «Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка гомониш», на які завітали постійні
користувачі бібліотеки та місцеві школярі. Увазі присутніх була представлена розгорнута книжкова
виставка «А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли».
– Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель, палкий патріот України, залишив нам свої безцінні
друковані надбання – твори та світлу, добру пам’ять про себе, – сказала, виступаючи перед початком
читань, завідувач читального залу Любов Гурін. – Скарбами своєї творчості він пробуджує у нас любов
до своєї Батьківщини, кличе сильних на подвиги, вселяє у слабких надію і віру! Його творчість багатогранна, як і його талант. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і прозаїком, і драматургом.
Велика спадщина поета продовжує служити людям, захоплює нас своєю мелодійністю, простотою,
красою слова, поетичністю. Ми повинні завжди пам’ятати про Генія українського народу і передавати
цю пам’ять з покоління в покоління.
На заході звучали вірші Тараса Шевченка у виконанні учнів Турківського НВК №1 Світлани Дульнявки,
Ірини Лоцко, Надії Цифри, Юлії Бліхар, Мар’яни Різак, Ірини Писанчин, учнів Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Наталії Ярошович, Віти Аннич, Ірини Кузан, Вікторії Зубрицької, учениці Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. Анни
Гапонової. А Христина Косолович із Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 душевно заспівала пісню на вірш
Тараса Шевченка – «Зоре моя вечірняя».
Під час цього заходу читачі ближче познайомилися з творчістю Великого Кобзаря, а виступи школярів були нагороджені бурхливими оплесками бібліотекарів та декламаторів-однолітків.
На завершення усі учасники голосних читань дружно заспівали «Реве та стогне Дніпр широкий».
Ольга ТАРАСЕНКО

Âøàíóâàëè
Âåëèêîãî Êîáçàðÿ
У приміщенні Народного дому с. Нижній Турів
відбувся тематичний вечір «Ми пам’ятаємо,
тебе, Тарасе!».
Святково прибраний зал. На стіні – портрет
Т.Г.Шевченка у вишиваному рушнику. Виставка
вишивок, книг, зроблена завідувачем сільської
бібліотеки Н.М.Шкрамко.
Розпочала виступ К.В.Житняк – ведуча свята.
Вона сказала: «Березень в Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково: щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас «неповторним».
Сьогодні, Тарасе, у битві кривавій
Поліг найчарівніший цвіт.
Герої вмирають за рідну державу.
Співаючи твій «Заповіт».
Потім прозвучала пісня «Заповіт», яку виконала вокальна група. Читці Л.Луб, К.Іваниш, К.Розлуцька майстерно прочитали вірші «Розрита мо-

Уклін тобі,
Тарасе,
доземний
«Борітеся – поборите, Вам Бог
помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая». Під такою назвою
пройшов літературний вечір в Народному домі села Н.Висоцьке. у
рамках проведення цього заходу
була оформлена книжкова виставка «Великий син України». У програмі активну участь узяли учні
школи. Вони розповіли про життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка.
Прозвучали пісні: «Думи мої, думи
мої», «Садок вишневий коло хати»,
«Реве та стогне Дніпр широкий»,
«По діброві вітер виє» та інші.
Піднесено прочитали вірші «Прокинься, Кобзарю», «Мені тринадцятий минало», «Така її доля», «Тече
вода в синє море», уривки з поеми
«Катерина», «Наймичка», «Сон» –
Марина Іжик, Христина Роль, Юлія
Сташек, Марина Москаль, Микола
Іжик, Ірина Михайлечко.
Під кінець свята учасники і весь
зал виконали «Заповіт».
Дарія СТАШЕК,
зав. бібліотекою.

гила», «Доля», поему «Катерина». Солістка Л.Луб
виконала пісні: «Тече вода в синє море», «Садок
вишневий коло хати». Прозвучали пісні «Думи мої,
думи мої», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Така
її доля» у виконанні вокальної групи. Солістка
Г.Щомак подарувала присутнім пісню «Зоре моя
вечірняя».
На веселій ноті М.Житняк розказав гуморески:
«Трохи переплутав», «Смерть Антона», «Нахаба». У виконанні дуету Б.Розлуцького та Н.Дубаневич прозвучала пісня «Ясени».
Користуючись нагодою, К.Житняк привітала
жінок із святом весни, а подарунком були пісні
«Мамина криниця» – у виконанні К.Іваниш та пісня
«Прощавайте ви, ріднії села» – у виконанні Г.Щомак.
Велика заслуга у проведенні цього свята нашого баяніста М.Щомака.
На закінчення сільський голова П.Шкрамко
подякував усім учасникам та присутнім в залі та
запросив до слова настоятеля храму о. Романа,
який виступив з повчальним словом і добрими
побажаннями.
Наш кор.

ÏÀÌ’ßÒ² ÏÎÅÒÀ
Багатолюдно було цього дня в Народному домі с. Матків.
Присутні зібралися вшанувати пам’ять Великого Кобзаря.
Свято відкрив вступним словом директор місцевого НВК
М.М.Трийцятник. Він зокрема сказав про Тараса Шевченка: «Із
кріпака він став князем у царстві Духа, велетнем у царстві
світової культури. Але невмирущу славу доля дала Тарасу
Григоровичу лише після його смерті. Шевченкові твори видані
за кордоном 33 мовами світу».
Шкільний хор чудово виконував пісні на слова Т.Шевченка: «Реве
та стогне Дніпр широкий», «Заповіт», «Думи мої, думи мої…», «Садок вишневий коло хати», «Така її доля», «Дитяча присяга» під супровід завідувача НД О.Ф.Ляха.
Поринути в атмосферу Шевченківських творів глядачам допомогли дівчатка 5-6 класів, які інсценізували поему «Тополя», а сценка
«Яринка і Тарас», у виконанні учнів 4-го класу, повела присутніх у
дитинство Тараса.
Цікаву виставку творів великого Кобзаря представила завідувач
бібліотеки О.М.Матківська.
Сільський голова О.Й.Павко подякував за цікавий концерт організаторам – Л.Й.Комарницькій і О.Ф.Ляху.
М.Й.ЛОЗАНЧИН.

Ñëàâà Êîáçàðþ
Вже більше двох століть тому
У Моринцях – нині знаменних–
В нас, на українській землі,
Зростав юнак – майбутній
Геній.
Для сироти найтяжчий час, –
Голодний, босий, в лихій скруті.
Сам за селом ягнята пас,
Про світлі мріяв дні майбутні.

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Тарас бентежився в думках,
Чом на землі своїй і рідній,
В щоденних муках і трудах
Народ терпів, злиденний,
бідний.
Кобзар боровся все життя
За щастя й волю України,
Він знав: настане майбуття,
Вітчизна встане із руїни.
Життя не пестило його,
Зазнав він мук, тортур, зневаг.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): Турківська міська рада
Поштова і електронна адреса:
82500, Львівська обл., м. Турка,
пл. Ринок, 26.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва: на
землях міської ради, на території ДНЗ №1.
3. Характеристика діяльності
(об’єкта): реконструкція очисних
споруд каналізації з використанням сучасних біотехнологій по
очистці забруднених стічних вод.
Транскордонного
впливу
немає.
Технічні і технологічні: реконструкція існуючих очисних споруд
з використанням стільникових
конструкцій виробництва Корпорації «Енергоресурс-інвест» (м.
Львів)
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності:
для організованого і контрольованого скиду стоків, реконструкція очисних споруд, які є природоохоронним об’єктом, сприяння поліпшенню санітарно-епідемічного стану довкілля.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – майданчик ДНЗ
№1 – землі постійного користування
сировинних – немає
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – електроенергія – від існуючої мережі
згідно ТУ
водних – немає
трудових – немає
6. Транспортне забезпечення
(при будівництві й експлуатації):
при реконструкції – силами
підрядника.

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: не планується.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не передбачається.
9. Можливі впливи планової
діяльності на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – немає
повітряне – немає
водне – стічні води не мають
негативного впливу на стан водного басейну
ґрунт – руйнування підґрунтя
в межах території будівництва з
подальшим благоустроєм
рослинний і тваринний світ,
заповідні об’єкти – не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення) – покращує
навколишнє техногенне середовище – не впливає
10. Відходи виробництва і
можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: тверді відходи утилізують
шляхом вивезення на сміттєзвалище, згідно угоди з комунальними службами.
11. Обсяг виконання ОВНС: в
повному обсязі, згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: з
питаннями та пропозиціями необхідно звертатись впродовж 30
календарних днів від дати публікації за адресою: 82500,
Львівська обл., Турківський район, м. Турка, пл. Ринок, буд. 26,
Турківська міська рада.
Г.Й.КОГУТ,
міський голова.

«Керуючись п.2а ст.11, ст.28, ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.31 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», Постановою КМУ № 529 від 20 травня 2009 р. «Про
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і
типового договору про надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій», КП «Турківське житлово-комунальне управління» подає на розгляд калькуляції на
комунальні послуги за 1 м2 площі по комунальних будинках
ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
Вартості 1 м2 загальної площі по наданню комунальних послуг від
будинків по вул. Молодіжна, 9, 13, 15, 19; В.Стуса, 2, 3, 7, 11, 15, 23,
37; Січових Стрільців, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17а, 21, 42, 70, 90, 106;
Міцкевича, 9, 10, 12, 18, 47; пл. Ринок, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19,
20, 22; Шептицького, 3, 3а, 5, 9, 11; Б.Хмельницького, 13, 15, 16, 26,
64; Майдан Шевченка, 18, 20 ,22, 32; Поляна, 50; Івана Богуна, 3.
Вартість вивозки та утилізації ТПВ – 0,46грн.
Вартість чистки туалетів – 0,01 грн.
ВСЬОГО: 0,47грн.
Вартість оплати від вище вказаних будинків дорівнює 0,47грн. за
1м2 загальної площі.
ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
Вартості 1 м2 загальної площі по наданню комунальних послуг від
будинків по вул. Молодіжна, 18, 20, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 56, 58,
62, 64, 66; В.Стуса, 31; Січових Стрільців, 5.
Вартість вивозки та утилізації ТПВ – 0,55грн.
Обслуговування каналізаційних мереж – 0,01 грн.
ВСЬОГО: 0,56грн.
Вартість оплати від вище вказаних будинків дорівнює 0,56 грн. за
1м2 загальної площі.
ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
Вартості 1м2 загальної площі по наданню комунальних послуг
від будинків по вул. Молодіжна, 2; В.Стуса, 33; Січових Стрільців, 33;
Міцкевича, 23, 45; Шептицького, 7, 10; Б.Хмельницького, 13, 18;
Майдан Шевченка, 21, 35; Поляна, 22, 44; Івана Богуна, 10, 18; Пушкіна, 3.
Вартість вивозки та утилізації ТПВ – 0,40грн.
ВСЬОГО: 0,40грн.
Вартість оплати від вище вказаних будинків дорівнює 0,40грн. за
1м2 загальної площі.
За гостре слово і перо
Бував у тюрмах й засланнях.
Нема Шевченка на землі
Багато вже десятків літ.
Та всі – дорослі і малі –
Його шанують «Заповіт».
Як не любити все своє,
Що дороге і серцю миле,
А вихваляти щось чуже,
І іншомовне, і брехливе!

Пройшло життя, як блиск зорі,
Таке коротке та яскраве.
Зате ім’я по всій землі
Увічнилось віночком слави.
Тож вічна слава Кобзарю!
Вона не вмре і не загине.
Він жив не просто на Землі,
А жив для неньки-України.
Марія ВОЛЧАНСЬКА,
3 кл. Буковинська ЗОШ І-ІІ ст.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«ÊÀÐÏÀÒÈ» ÇÄÎÁÓËÈ
ÔÓÒÇÀËÜÍÅ ÑÐ²ÁËÎ
Минулої неділі завершилися матчі чемпіонату області з
футзалу серед команд Срібної ліги. Турківчани у цей день вже
не грали, проте один із матчів останнього туру фактично
вирішував, на якому місці у турнірній таблиці завершать чемпіонат наші “Карпати”.

Турківчани до останнього зберігали шанс посісти перше
місце. Для цього потрібно було,
щоби останній поєдинок ліги між
командами «Юність» (В.Білка)
- «Сокіл» (Сокільники) завершився внічию. Однак команда з
Сокільників зуміла переграти
своїх суперників, таким чином
витіснивши “Карпати” з першого
на друге місце.
Тож за підсумками змагань турківські «Карпати» здобули
друге місце у цій престижній футзальній лізі області.
Окрім цього, гравця “Карпат”
– Олега Бабича – визнано кращим гравцем Срібної ліги, а у
списку бомбардирів він, забивши 36 голів, посів другу сходинку.
Всього ж на шляху до срібної
нагороди турківські “Карпати”
провели 20 цікавих та напружених поєдинків, у яких здобули 15
перемог, один матч зіграли
внічию, а 4 – програли. Такого
високого результату вдалося
досягнути завдяки чітким та злагодженим діям усіх гравців команди, а саме: Сергія Рика, Мар’яна Ільницького, Олександра
Ільницького, Олега Лутчака,
Олега Бабича, Михайла Федька,
Мирона Шалабавки, Руслана
Кузьмака, Сергія Писанчина,
Назара Сливаря, Миколи Редька, Олега Квича та Олексія Хохлова.
На фото: шестеро гравців турківських «Карпат», які прибули
до Львова для нагородження.

Âîëåéáîëüíèé òóðí³ð ïàì’ÿò³
âî¿íà-àôãàíöÿ ²ãîðÿ Êîñòèøèíà
Традиційний щорічний волейбольний турнір, присвячений пам’яті воїна-афганця Ігоря Костишина, відбувся у спортивній залі Верхньояблунського НВК. У турнірі взяли участь такі
команди: дві команди з Н.Висоцького, дві – з В. Яблуньки та одна команда з Борині.
Атмосфера волейбольних поєдинків була напруженою і гарячою. У запеклих баталіях, що відбувалися у спортивній залі, перемогу здобула перша команда з с.Н.Висоцьке, яка у фіналі перемогла команду господарів з рахунком 3:2. Третє місце здобула друга команда з с.В.Яблунька.
Усі команди нагороджені дипломами та кубками. Слід зазначити, що святковий турнір відбувся за
сприяння голови Турківської райдержадміністрації Олександра Лабецького та Верхньояблунського
сільського голови Андрія Федорчака.

Íàø çåìëÿê ²âàí Äåðåâÿíêî âçÿâ ó÷àñòü â
÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç ãèðüîâîãî ñïîðòó
Нещодавно, 5-6 березня, на базі кафедри Національного університету «Львівська Політехніка», відбувся Кубок Львівської області з гирьового спорту серед юніорів та дорослих.
У змаганнях брали участь 53 учасники, серед яких були як чоловіки, так і жінки.
Учасником чемпіонату був і наш земляк з с.Ластівка Іван Деревянко. Він виступив у ваговій категорії
до 78 кг довгим циклом 32 - кілограмовими гирями, з результатом 50 підйомів здобув переконливу
перемогу над суперниками.
Нагадаємо, що це є результат майстра спорту і Іванові цього було достатньо для першого місця.
Зазначимо, що він виконує норматив міжнародного майстра. До чемпіонату України Іван планує готуватись посилено, щоб і там здобути перше місце.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. Будівництво – будинки, прибудова, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, басейни. Ворота, паркани будь-якої складності. Доставка матеріалів. Тел.: (068)1455866,
(095)5523950.
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. Ремонтні послуги будь-якої складності. Перепланування,
пiдвiснi стелі, гiпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід, каналiзацiя. Плитка, стяжка, штукатурка, шпаклівка, сантехніка, електрика. Балкони під ключ. Доставк а матеріалів. Тел.:
(068)1455866, (095)5523950.
Продам ЗІЛ-157 (самоскид).
Ціна – договірна.
Тел.:
0953345532,
0965178586.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. Покрівельні
роботи під ключ. Мансардні дахи. М’яка покрівля,
металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця. Облицювання, утеплення будинків, квартир.
Сайдiнг,
фактурна
штук атурка,
короїд,
термопанелi. Доставка матеріалів. Тел.:
(068)1455866, (095)5523950.

Продається грабалка до трактора Т-25, Т-16.
Ціна – 3600 грн.
Тел.: 0958753206.

«БОЙКІВЩИНА»
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березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Консультації та допомога у
відкритті Шенген та робочих віз.
Тел.: +380668381683.

18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó
ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу червону, силікатну, вогнетривку, цемент, вапно, шифер, плоский шифер, блоки фундаментні, плити перекриття, блоки з мармурової крошки, піно- і газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, пінопласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, навіси,
ворота.
Надаєм послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

ÏÎ-ÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÈ
Ï²ÊËÓÂÀËÈÑß ÏÐÎ ÑÈÍÀ
Шановна редакціє газети «Бойківщина». Хочу через Вашу газету скласти щиру подяку медичному персоналу Турківської
районної лікарні.
Мій син – інвалід І групи з дитинства попав у реанімацію в дуже
важкому стані. Зразу лікарі надали йому кваліфіковану медичну
допомогу й мого сина було врятовано.
Зокрема хочу відзначити щире ставлення до хворого лікаряхірурга П.П.Ігнацевича, який поставив правильний діагноз, і на третій
день стан здоров’я сина став покращуватися, завідувача реанімаційного відділення, анестезіолога М.М.Марусяка, який ставився до
нього, як до рідного сина, а також лікаря І.М.Рапія, медичних сестер і санітарок.
Щиру подяку складаю головному лікарю М.М.Макарику та його
заступнику І.Ю. Нагайку, які з батьківським піклуванням віднеслися
до мого сина. І.Ю. Нагайко організував машину, щоб відвезти нас з
лікарні додому з сином.
Бажаю Вам, шановні медики, міцного здоров’я, великого людського щастя та Божого благословення за Вашу нелегку працю.
Мама – Валерія ШЕПІВДИЧ,
с. Буковинка.
Присліпська сільська рада повідомляє про відведення земельної ділянки, площею 0,1715 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, в с. Присліп,
гр. Ткачишину Юрію Миколайовичу.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Головської сільської ради та працівники ФАПу с. Головське висловлюють щире співчуття працівниці ФАПу Софії Іванівні
Федитник з приводу передчасної смерті сина – Івана.
Колектив працівників казначейської служби Турківського району
висловлює щире співчуття головному казначею УДКСУ у Турківському районі Любові Іванівні Вовчанській з приводу тяжкої втрати –
смерті матері – Катерини Семенівни.
Колектив Ільницького НВК висловлює глибоке співчуття вчителю
історії Михайлу Івановичу Павлечку і працівнику дитячого садочка
Наталії Іванівні Павлечко з приводу великого горя – смерті батька
і свекра.
Бібліотечні працівники району висловлюють щире співчуття бібліотекарю бібліотеки-філіалу с. Нижнє Олені Олексіївні Прашковській
з приводу великого горя – смерті батька.
Виконавчий комітет Верхненської сільської ради висловлює щире
співчуття члену виконкому Олені Олексіївні Прашковській з приводу тяжкої втрати – смерті батька, колишнього депутата сільської
ради, Олексія Олексійовича Костіва.
Батьки та учні 2 класу Верхньовисоцького НВК висловлюють щире
співчуття вчителю Надії Миколаївні Височанській з приводу великого горя – смерті матері.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття вчителю української мови та літератури Надії Миколаївні
Височанській з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Оксани
Миколаївни.
Родина Надич висловлює щире співчуття кумі Любі Миколаївні
Созанській з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Оксани Миколаївни.
Колектив Верхньовисоцької лікарської амбулаторії висловлює
щире співчуття Ользі Миколаївні Романчак з приводу тяжкої втрати
– смерті матері – Бурчин Оксани Миколаївни.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальний за випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
– матеріали рекламного характеру.

