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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
- Двічі на місяць безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 428,  0 800 500 736.

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину і матусю, бабусю і
сестру, сваху і братову, невістку, дочку – Віру Василівну Куцик – жи-
тельку с. Ясениця, сердечно вітають із золотим ювілеєм чоловік
Володимир, діти Ганна та Ірина, онуки Христина, Євгенія, Анаста-
сія, зяті Ігор та Володимир, сестра Галина з сім’єю, брат Микола з
сім’єю, сваха Марія, свекруха Марія, вітчим
Дмитро і вся велика родина.

Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці весняні гарні дні.
Бо Ви для нас – дружина, матуся  й бабуся,
І кращої немає на землі.
Ви всю свою ласку й тепло
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч не легко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час.
Щоб довго здоров’я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас.

Дорогу, турботливу, любу матусю, дбайливу, найкращу у світі бабу-
сю, кохану дружину – Катерину Миколаївну Павлик – з ювілейним
днем народження щиросердечно вітають чоловік Іван, сини Олек-
сандр та Ігор, любимі бабусині онуки – Івасик, Юрій, Владислав,
Олександр, невістки Галина, Марія і бажають шановній ювілярці
щастя, міцного здоров’я, достатку, родинного тепла, Бо-
жого благословення.

Дозвольте, матусю, нам Вас привітати
І найтепліші слова Вам сказати.
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть нам, рідненька, сто років на радість.
Спасибі Вам, люба, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі.
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі.

Виконком Боберківської сільської ради щиросердечно вітає з
днем народження сумлінного працівника, активну, добропорядну і
щиру людину, землевпорядника сільської ради – Ігоря Яковича
Селепка – і бажає шановному імениннику великого людського ща-
стя, міцного-міцного здоров’я, родинного тепла, мир-
ного неба, радості, добра, достатку, Божої ласки
і благословення на многії і благії літа.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь, було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Материнство – безцінний дар Божий, вічне джерело буття людсь-
кого, основа сім’ї, роду і народу. Саме уроки матері є головним
дороговказом на життєвому шляху, а її любов – найнадійнішим обе-

регом. Нелегка і дуже відповідальна праця – ви-
ростити своїх дітей здоровими фізично і мораль-
но, добрими й сильними у житті, гідними грома-
дянами своєї Батьківщини.

Доземний уклін Вам, дорогі наші матері, за
Ваше велике серце, за ніжність і ласку, за без-
межне терпіння і щоденну копітку працю. Особ-
ливі слова подяки висловлюємо  матерям, які

виховали синів-патріотів, захисників України, ба-
гатодітним матерям Турківщини та всім жінкам, які

взяли у свої сім’ї на виховання дітей-сиріт. В міцній і
дружній сім’ї зберігаються і примножуються родинні

звичаї, формується атмосфера високої духовності та моральності,
патріотизму та щирої любові до рідного краю.

Від усієї душі бажаємо нашим дорогим матерям здоров’я, родин-
ного затишку, добробуту і впевненості у прийдешньому дні. Господ-
нього благословення Вам і Вашим родинам!

Володимир ЛОЗЮК, голова Турківської районної ради;
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ, голова Турківської райдержадмініст-

рації.

Мама – найдорожче слово у світі. Де б ми не були, що б не робили,
Вона завжди освітлює наш шлях ніжним серцем, сповненим лю-
бові. Вона – берегиня родинного тепла і затишку, гармонії та
любові у наших домівках.

Від вас, матерів, у великій мірі залежить, якими
виростуть наші діти, отже, яким буде майбутнє
нашої України. Ваші ласка, доброта й терпіння
бережуть українську націю.

Терплячі, люблячі, мужні, нескорені, вічні...
Уклін Вам і слава!

Нехай ваші діти та онуки дарують вам свої
усмішки, добрі надії на майбутнє і радість від
своїх досягнень.

Прийміть мої найщиріші вітання та побажання щастя, здоров’я,
добра й любові!

Бережіть себе, своїх рідних та близьких, бережіть свої родини!
Миру і злагоди у ваші оселі!

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
народний депутат України.

Íèçüêî âêëîíÿºìîñÿ Ìàòåðÿì

ÂÈÑÎÊÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ
ÏÀÂËÀ ËÅÕÍÎÂÑÜÊÎÃÎ

Наш земляк, колишній редактор Турківської районної га-
зети, заслужений журналіст України, поет-пісняр Павло
Лехновський відзначений міжнародною літературно-мис-
тецькою премією імені Вільгельма Маґера (Німеччина).

У дипломі зокрема написано: Зважаючи на визнання особли-
вих заслуг стосовно збереження і розвитку  української народної
творчості у світлі гердерової традиції, взаємодії культур, пан Пав-
ло Лехновський (Львів, Україна) удостоєний премії Вільгельма
Магера.

Місто Нойштадт  Лахен.
Голова фундації Рут КРАЙЗЕНМАЙЄР.
Високу нагороду Павлові Павловичу вручив голова Товариства

«Україна – Німеччина», професор, академік, член Національ-
ної спілки письменників України Микола Зимомря в колі його
рідних і найближчих друзів. Лауреата сердечно привітали колишні
його вихованці – заслужений діяч мистецтв України, віце-прези-
дент Дому Європи в Києві Йосип Фиштик і член Національної
спілки журналістів України, директор підприємства «Преса» «Ви-
сокий Замок» Михайло Ільницький, які починали свій творчий
шлях у турківській газеті.

Колективи редакції газети «Бойківщина» і радіо «Кар-
патський гомін» сердечно вітають Павла Павловича з ви-
сокою нагородою і з прийдешнім 82-им днем народження –
15 травня. Щиро бажаємо сонцесяйного довголіття і висо-
кої творчої наснаги!

(нарис про П. Лехновського – на 3 сторінці)

Чия згуба?
У м. Турка, під мостом, між

майданом Шевченка та площею
Ринок,  біля свого лотка, Василь
Годованець знайшов в’язку
ключів у шкіряному футлярі.

Звертатися у редакцію газе-
ти «Бойківщина».

У п’ятницю, 19 травня,  об 11.00
год. у сесійній залі Турківської
районної ради відбудеться зустріч
голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Олега Си-
нютки з родичами загиблих, учас-
никами АТО та родичами військо-
вослужбовців, які перебувають на
службі у Збройних Силах України
за контрактом.

УТОЧНЕННЯ
 Фахівці Регіонального центру

репродуктивного здоров’я насе-
лення прийматимуть жителів
Турківщини 18 травня з 11.00
год., а не  сьогодні, 12 травня,
як було повідомлено раніше.
Про це повідомив редакцію
лікар-гінеколог  Ярослав Ярута.
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають усіх медичних сестер району із Всесвітнім Днем
медичної сестри!

Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
І в день і в ніч, в мороз і в спеку –
Медпрацівник з людьми завжди.
В дорогу, ближню чи далеку,
Він хворим йде допомогти.
Медпрацівник  не Бог – людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.
І дай Вам Боже всім надовго
Здорового, безхмарного життя.
Для цього людям віддаєте
Свої знання і сили, й почуття.

«Під час розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчо-
го судді встановлено, що клопотання про арешт майна
подане слідчим без додержання вимог ч.2 ст. 171 КПК
України.

Зокрема у клопотанні слідчого не зазначено підстави
і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та
відповідне обґрунтування необхідності арешту май-
на.Крім того, до клопотання не долучені документи, що
підтверджують право власності на майно, що належить
арештувати, а також не додані оригінали або копії доку-
ментів та інших матеріалів (належним чином оформ-
лені), яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання.Сл-
ідчий суддя, при розгляді клопотання слідчого, не звер-
нув уваги на вказані порушення закону, чим допустив

істотне порушення кримінального процесуального за-
кону.

Крім того, незрозумілим є покликання в ухвалі слідчо-
го судді на зміст ст.167 КПК України, яке передбачає
підстави тимчасового вилучення майна, а також на зміст
ч.2 ст.170 КПК України (в редакції від 13.04.2012 року).-
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про
арешт майна, не перевірив відповідність його вимогам
ст. 171 КПК України, не виконав вимоги ч.3 ст.172 КПК
України, які повинен був виконати, що призвело до по-
становлення незаконного, необґрунтованого та невмо-
тивованого судового рішення.»

Напередодні,19.04.2017 р., Апеляційним судом

Львівської області було скасовано також рішення суду
першої інстанції про арешт особистого майна Г.Когута,
яке мером уже отримано.

Також Самбірським міськрайонним судом Львівської
області було скасовано арешти на майно майже всіх
осіб, у яких був проведений обшук у житлі 09.03.2017 р.,
і дане майно вже особами отримано.

Крім того, міською радою скеровано клопотання про
зняття арешту із сміттєзбиральної машини і повернен-
ня у власність міської ради.

При цьому, 25.04.2017 р. слідча Куч Н.Д. повідомила
службових осіб Турківської міської ради, що наразі екс-
пертом, залученим слідством, вже проведено огляд
сміттєвозу КАМАЗ і подальшої потреби в його зберіганні,
по суті, немає. Цікавим є той факт, що ані представники
міської ради, ані ФОП В.Маркович не були попереджені
і не були присутні на огляді. При цьому, огляд проводив-
ся в присутності Миколи Коноваленка - заступника го-
лови ГО «Учасники АТО Турківщини» і Андрія Доротича -
депутата міської ради від ПП «Народний контроль».

Варто звернути увагу також на те, що неповернення у
власність сміттєзбиральної машини перешкоджає
Турківській міській раді у здійсненні нею діяльності, пе-
редбаченої законодавством України, та завдає шкоди
мешканцям міста.

Прес-служба партії ВОЛЯ-РУХ НОВИХ СИЛ Михайла
Саакашвілі у Львівській області

ÃÅÍÍÀÄ²É ÊÎÃÓÒ ÂÄÐÓÃÅ ÄÎÂ²Â Â ÀÏÅËßÖ²ÉÍÎÌÓ
ÑÓÄ² ÍÅÇÀÊÎÍÍ²ÑÒÜ Ä²É ÑË²Ä×ÈÕ ÒÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐ²Â

27 квітня Апеляційний суд Львівської області, в черговий раз, встановив незаконність дій як слідчого,
так і слідчого судді при накладенні арешту на майно і скасував ухвалу Самбірського міськрайонного суду
про арешт майна Турківської міської ради.

Такі висновки суду апеляційної інстанції вказують на неправомірність і необгрунтованість дій слідчих,
що може свідчити про замовний характер кримінальної справи.

В ухвалі апеляційного суду зазначено:

Вклонилися героїчному подвигу
Українських Січових Стрільців

У неділю, 7 травня, відбулися урочисті заходи з відзначення
102-ї річниці перемоги Українських Січових Стрільців на горі
 Маківка, що у Сколівському районі.

Вклонилися героїчному подвигу Січових стрільців, які загинули в
боях з російськими окупантами, очільники Львівської обласної ради
та державної адміністрації, представники громадських організацій,
ветерани національно-визвольних змагань, бійці Української армії
та добровольчих батальйонів, представники дипломатичного кор-
пусу, жителі навколишніх сіл та гості з інших областей України.

У сходженні на гору Маківка також взяли участь представники
Турківщини, зокрема заступник голови РДА Юрій Лило, керівник

відділу культури РДА Володимир Кузьмин, головний спеціаліст з
питань реалізації проектів місцевого розвитку, депутат районної
ради Микола Лило, заступник голови Турківської районної органі-
зації ВО «Батьківщина» Василь Чорний.

До урочистостей також долучилися сільські голови: Богдан Чере-
панин (с.Верхнє Висоцьке), Іван Ільницький (с.Верхнє Гусне), Ми-
хайло Повханич (с.Кривка), Ярослав Малетич (с.Красне), Олег Пав-
ко (с.Мохнате), Андрій Федорчак (с.Верхня Яблунька).

Учасники заходу поклали квіти до Меморіалу Українських Січо-
вих Стрільців. Опісля відбулося громадське віче та театралізоване
військово-історичне дійство «Бій за гору Маківка».

Як відомо, бої за гору Маківка відбулись під час Першої світової
війни на східному фронті в Карпатах між підрозділами австро-угорсь-
ких та російських військ. Найзапекліша боротьба тривала з 29 квітня
до 4 травня 1915 року. У той час, як австрійські частини відступали
під натиском російських військ, Українські Січові Стрільці вистояли
та зуміли втримати позиції.

Наш кор.

Ç Äíåì ìåäè÷íî¿ ñåñòðè!

Ремонт доріг триває
Для належного проїзду автомобільного транспорту, дорожніми службами району з початку

року завезено близько 1800м3 матеріалу на дороги  Боберка – Бориня, Межигір’я – Буковинка,
Турка – Присліп, Бережок – Дністрик Дубовий, Турка – Ільник, Нижнє Висоцьке – Багнувате,
Турка – Лопушанка, Ільник – Радич та Турка – Східниця.

Зокрема на автомобільній дорозі загального користування, яка знаходиться на балансі Турківсько-
го дорожньо-ремонтного пункту філії «Старосамбірський райавтодор», за сприяння Турківської РДА,
здійснено засипання ям і промоїн щебенем від  вулиці Горішня,106 м.Турка в напрямку с.Лопушанка.
На дану ділянку дороги завезено  більше 100м3 матеріалу та  очищено канави, протяжністю 500 метрів
з метою осушення дорожнього полотна.  Результати виконаних робіт було оглянуто за участі першого
заступника голови райдержадміністрації Миколи Яворського, завідувача сектору житлово-комуналь-
ного господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації Олега Сподарика та началь-
ника Турківського дорожньо-ремонтного пункту філії «Старосамбірський райавтодор» Мирона Роз-
дольського.

Роботи з ліквідації ямковості на дорогах загального користування району тривають.
Наш кор.

У м. Турка, біля статуї Божої
Матері о. Микола та о. Михайло
відслужили панахиду за убієнни-
ми. Після цього  ведуча до сло-
ва запросила ветерана, знано-
го на Турківщині в минулому фа-
хівця лісової галузі, 91-річного

Олексія Яруту, який поділився
своїми спогадами про буремні
воєнні роки, просив молодь бе-
регти пам’ять про ветеранів  і
висловив сподівання, що вже
найближчим часом в Україні на-
стане мир й  більше не  гинути-
муть молоді хлопці, що захища-
ють нашу державу від ворога.
Берегти пам’ять про ветеранів
війни  та всіляко допомагати  їм
закликав усіх присутніх перший

¯Õ ÇÀËÈØÈËÎÑß
ÇÎÂÑ²Ì ÌÀËÎ:

Сивочолих ветеранів  Другої світової війни
Напередодні Дня пам’яті та примирення, у багатьох населе-

них пунктах району відбулися поминально-пошанувальні захо-
ди ветеранів  Другої світової війни. На жаль, з кожним роком їх
залишається усе менше і менше.

заступник голови райдержадмі-
ністрації Микола Яворський і
молитися за тих, хто не повер-
нувся з цієї кровопролитної
війни. В особливий спосіб він
звернувся до молоді, адже саме
їй будувати Українську державу.

Вклонився ветерану та всім за-
гиблим у Другій світовій війні й
орденоносець афганської війни,
голова РО    Всеукраїнської
Спілки ветеранів Афганістану
Іван Панцир. Присутні поклали
квіти до   всіх пам’ятних місць в
м. Турка.

 А 10  травня виповнилося 90
років з дня народження шано-
ваній людині, ветерану  Другої
світової війни, орденоносцю,

жителю Турки Тимофію Іжику.
Учні Турківського НВК №1 (ди-
ректор Оксана Фролова), які
ніколи не забувають за фронто-
виків,  вирішили привітати юві-
ляра з ювілеєм. З букетом   пиш-
них троянд та солодощами, а
також із найкращими словами
побажань завітали до  Тимофія
Івановича дев’ятикласники
Світлана Дульнявка, Ірина Лоц-
ко, Владислав Томинець  і  Та-
рас Фазан.   Вони, від імені усіх
учнів та педагогів школи,  щиро
подякували ювілярові  за ваго-
мий  особистий  внесок у пере-
могу над фашизмом  та побажа-
ли  ветерану доброго здоров’я,
бадьорості духу, довголіття та
мирного неба.

Тимофій Іванович був дуже
схвильований і надзвичайно ра-
дий тому, що про нього не забу-
ли.  На пам’ять він сфотографу-
вався з учнями і  щиро подяку-
вав  їм за такий святковий візит.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Може тому я писав і про Йоси-
па Фиштика з огляду на конкрет-
ну ознаку – одержимість. Чому?
Бо вона «збуджує, нуртує, вабить.
А водночас є джерелом реф-
лексій, які животворять цим по-
чуттям. Так, це слово можна ад-
ресувати не багатьом». Але маю
переконання: до них належить,
без сумніву, Павло Лехновський.
Він народився 15 травня 1935
року в селі Жукотин. Тут, у сусід-
ньому від Жукотина селі Вовчо-
му, отримав первинні знання в
середній школі, прилучившись
до багатих традицій Турківщини.
А відтак – студії на факультеті
журналістики Львівського націо-
нального університету імені
Івана Франка. Відточував перо
пристрасного журналіста в ре-
дакціях газет колишніх Боринсь-
кого, Хирівського й Добро-
мильського районів. А упродовж
1965-1978 років судилося очо-
лювати районну газету, яка вис-
вітлювала життя горян рідної
Турківщини. Звідси стежка пове-
ла до міста Лева, де в 1978-1991
роках був власним кореспонден-
том, заступником головного ре-
дактора  газети «Вільна Украї-
на». Тут і став свідком й актив-
ним учасником демократичних
змін, сказати б, найбільш харак-
терних для Франкового краю; тут
і зазнав гарту, що прислужило-
ся, коли від 1991 року довелося
бути першим головою Львівської
обласної організації Національ-
ної спілки журналістів України.

Павло Лехновський, за слуш-
ним твердженням Йосипа Фиш-
тика, є «поетом-піснярем з ве-
ликої літери». Це засвідчує така
завершальна віршована стро-
фа:

Я вірю, що настане світлий
час.

Буде наш край і теплий, і ба-
гатий.

Журавлики повернуться до
нас,

На чужину не будуть
відлітати.

Примітно, що музику до пісні
«Журавлині ключі» Павла Лех-
новського створив Народний
артист України Павло Дворсь-
кий. Творець музики став і найак-
тивнішим виконавцем цього
пісенного твору, що набув зри-
мого поширення серед ук-
раїнців, яким судилося жити й
працювати поза межами рідної
землі. Йому належать кілька
пісенних аудіоальбомів («Жу-
равлині ключі», «Криниця лю-
бові», «Не тривожся, серце»), а
також підготовлених до друку
окремих книжкових видань, зок-
рема збірки віршованих поетич-
них посвят «Засвідчую пошану»
та збірки лірики «Криниця лю-
бові», які ще чекають свого ви-
давця.

Вагомі його добірки містять-

ся в антологічних збірниках «Ан-
тологія Бойківського краю»,
«Золоті обереги» та «Зоряне
суцвіття», які упорядкувала Лю-
бов Рудавська-Вовк, знана пись-
менниця й культурно-освітня
діячка Франкового краю, альма-
нахів «Франкова нива», «Гомін
підгір’я» і ряді інших видань. До
слова, щойно побачила світ чер-
гова – п’ятнадцята – книжка по-

етеси: «У роздумах про голов-
не» (Львів: Сполом, 2016, 184
с.).

Творча дружба єднала Павла
Лехновського з Ігорем Білозі-
ром, Марією Шалайкевич, Ярос-
лавом Дубом, Марією Помірчою,
Павлом Дворським, а також з
Богданом Янівським (1941-
2005), лауреатом Національної
премії ім. Тараса Шевченка. Ав-
тор цих рядків зі зворушенням
згадує це ім’я, оскільки судило-
ся неодноразово брати участь у
заходах Всеукраїнської асоціації
«Світ культури», яку й очолював
визначний український компо-
зитор і патріот України Богдан
Янівський…

Що впадає у вічі, коли читати
поезію Павла Лехновського ?
Передусім чуття міри. Для чого?
Та задля того, щоб зберегти для
читача стартовий імпульс з про-
екцією на мотиви віри у
внутрішні сили людини. Ні, неда-
ремно він долучає до змалюван-
ня осмислених тривог і дух жнив-
них пісень, використовуючи
відповідну понятійну матерію.
Ось – ілюстративний приклад із
вірша «Не тривожся, серце», що
є складником поетичного циклу
«Осінні мотиви»:

Ще не сходжено усі стежин-
ки,

Де іскриться росяна трава,
Не настали ще мої обжин-

ки,
Ще у розпалі мої жнива…
Читач мимоволі чує голос

хлібороба, який кланяється ниві
й промовляє, як до живої постаті:
«Боже, мій Боже, поможи щас-
ливо день сей спровадити, щоб

святий хліб до заходу сонця
зібрати!» Поет добре знає, що
то означає «у розпалі мої жни-
ва». Цікаві рефлексії містяться
у таких поезіях Павла Лехновсь-
кого, як «Багряний лист паде до
ніг», «Волошка синьоока», «ТИ
знов наснилася мені», «Дві
зірнички», «Журавлині ключі»,
«Тепло душі», «Гірке вино»,
«Криниця любові», «Я піду з то-
бою на край світу», «Гармонія
жіночої краси», «Перша ластів-
ка», «Гірко плачуть білі зорі», «А
ми удвох», «Це був лиш сон»,
«Материнська молитва».

Загадкове – попереду. Не так
давно я отримав його віршовану
посвяту про село, де я народив-
ся сім десятиліть тому. Це – ак-
ровірш «У снах являється Голя-
тин». Звісно, кожна посвята як
начало фіксує якусь виняткову

добромисність. Звідси – мій
біль, бо усвідомлюю: так писа-
ти, коли до поета-пісняра при-
липли хвороби, нелегко… До
того ж саме тепер Павло Лех-
новський видав книжку з особ-
ливим змістом. Це – історико-
краєзнавча праця про рідне
село – «Жукотин» (Львів, 2015,
234 с.). Жукотину припала лиха
доля, про яку написав визнач-
ний український літературозна-
вець і поет Микола Ільницький
своє свідчення: 14 вересня 1939
року село було спалене
польським військовим підрозд-
ілом, а над його жителями учи-
нена кривава розправа… Цей
рядок як стоп-кадр з передмо-
ви вченого «Відроджене з попе-
лу, як фенікс». А ще – його ж
зізнання: «Моя дитяча пам’ять
закарбувала моторошні роз-
повіді про те, як пожежа зрива-
ла китиці з солом’яних по-
крівель і розносила вогненні
факели на кілька кілометрів…
Навіть тепер, з-понад сімдеся-
тилітньої часової дистанції, сер-
це здригається, коли читаєш
спогади очевидців, що Павлу
Зиничу відрізали язик, а Миколі
Голотяку викололи очі, питаючи,
чи бачить він Україну, а він у не-
стерпних муках відповідає, що
бачить…» Та це ще й нечувано
потужний стоп-кадр для ще не
створеного фільму про долі села
Жукотин! Села, що увібрало муки
жителів, які ціною життя засвід-
чили вічну любов до України…

Село моє чарівної краси
На згарищі постало із руї-

ни,
В тобі, неначе в крапельці

роси,
Відбилась доля неньки-Ук-

раїни
Ці рядки – із «Пісні про Жуко-

тин» Павла Лехновського, що
стала своєрідним епіграфом до
його неординарної книги.

Очевидно, колись надійде
пора і Україна шукатиме не
тільки імена невинно убієнних,
але й могили її дочок і синів…Та
вже тепер хай здригаються ті,
хто й нині суне навалою на зем-
лю нескорених хлібодарів! Не-
хай знають: вони, хлібороби,
випрямилися. І не тільки співа-
ють, але й виборюють зорі сво-
боди, за яку викололи очі Миколі
Голотяку із села Жукотин…

Отож, цілком справедливо
секретар Всеукраїнського літе-
ратурного об’єднання «Пись-
менники Бойківщини», поет,
прозаїк і публіцист Микола Си-
нейко розлогі нотатки про пре-
зентацію книжки «Жукотин» в
рідному селі її автора увінчав
заголовком «Пам’ятник Бойків-
щині від Павла Лехновського».

Стосовно структури книжки, то
варто зазначити: праця укладе-
на з трьох частин. У першій зап-
ропоновані важливі джерела.
Автор відібрав аргументовані
відомості з історії, етнографії,
фольклору, культури бойківсько-
го села Жукотин, зокрема таких
дослідників як Юрій Гайда, Пет-
ро Зборовський, Ярослав Тирик,
Богдан Макаришин, Василь Ва-
сильків, Петро Запотічний, Ва-
силь Кость. У другій частині
вміщені змістовні результати
дослідницьких пошуків Володи-
мира Кобільника, Михайла Зи-
нича. А третя частина віддзер-
калює «поетичний дарунок кра-
янам» Павла Лехновського.
Йдеться про двадцять вісім по-
езій, що стали піснями. До речі,
на зворотній обкладинці книж-
ки читач віднайде те, що шукав
посутнє в творчих устремліннях
Павла Лехновського:

В моїх піснях – і радість, і пе-
чаль,

І ніжна ласка, і жага кохан-
ня,

Сльоза розлуки чиста, мов
кришталь,

Жадана зустріч і журба че-
кання…

Наприкінці хотів би зробити
вкраплення, навіяне тим, що
аналізований примірник книж-
ки про село Жукотин позичив
мені Йосип Фиштик зі словами,
що містили компонент спонуки,
тобто пропозиції відгукнутися
про працю Павла Лехновського.
Я радо виконав це прохання,
звернувши увагу на дарчий на-
пис автора: «Дорогому Йосипові
Фиштику – колишньому моєму
обдарованому учневі в галузі
журналістики, який завдяки
вродженому таланту і наполег-
ливій праці перевершив свого
вчителя, а згодом сам став моїм
доброзичливим учителем і на-
ставником в царині пісенної
поезії. Щиро дякую Тобі за вірну
дружбу, постійну підтримку і без-
корисливу велику допомогу. Не-
хай Всевишній береже Тебе і
Твою родину! З любов’ю – П. Лех-
новський. 04.05.2016 р. м.
Львів».

Ось так буває, але нечасто,
коли вчитель зізнається так, як
це проілюстровано в автографі,
що свідчить воднораз про вели-
ку культуру душі двох однодумців.

Маю переконання, ні, радше
впевненість: слово Павла Лех-
новського встигне заполонити
серце читача аж до краю, бо
воно світле, як срібло водо-
граю…

Микола ЗИМОМРЯ,
доктор філологічних наук,

член Національної спілки пись-
менників України.

ÏÐÎÍÅÑÒÈ ÒÅÏËÎ
ÄÓØ² ÍÀ ÊÐÈËÀÕ
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СЛОВО ПРО ОДЕРЖИМУ ЛЮДИНУ
Скажу відразу: йдеться про відомого поета-пісняра, Заслу-

женого журналіста України Павла Лехновського, члена Націо-
нальної спілки журналістів України. Тому це ім’я особливої ре-
комендації не потребує. А все ж, власне, завжди кортить вис-
ловити думку про особистість, яку прагнув давно пізнати не
тільки на творчій ниві. Щоправда, мій побратим Йосип Фиш-
тик – заслужений діяч мистецтв України, поет-пісняр, віце-
президент Дому Європи в Києві – неодноразово робив спроби
наблизити мені образ свого друга. І це мене радувало, бо, як
відомо, на полі не порахувати квітів, а на небі – зірок… На-
томість на життєвих дорогах лишень челяді багато, а лю-
дей, на жаль, мало…

Дорогу, кохану, люблячу, найк-
ращу у світі дружину, матусю і ба-
бусю – Оксану Степанівну Лука-
чович – жительку с. Вовче, з
Днем Матері сердечно вітають
чоловік Андрій, дочка Галина,
зять Михай-
ло, дочка
Алла, син
Степан, не-
вістка Ната-
ля, онуки
Д е н и с ,
Анна, Анас-
тасія і бажа-
ють їй:

Лагідна,
рідненька,
добра і проста.

Наша дорогенька, наша зо-
лота.

Спасибі, матусю, що жит-
тя дарували,

Спасибі, матусю, що Ви нас
навчали.

Спасибі, рідненька за вічну
турботу,

За щире бажання добра нам
усім.

Хай серце ще довго у грудях
палає,

А руки, мов крила, внучат
пригортають.

Здоров’я міцного зичимо
щиро.

Ласки від Бога, від дітей –
тепла

На многії щасливії літа.

10 травня відсвяткувала свій
ювілейний день народження
щира і доброзичлива людина,
дорога кума – Світлана Михайл-
івна Блажівська.

Сердечно вітає-
мо її і бажаємо
міцного здоро-
в’я, теплоти і
ніжності від
рідних і
б л и з ь к и х ,
світлої радості в
житті, удачі, щастя, довго-
ліття, Божого благословення.

Хай сонечко світить із яс-
ного неба,

Бажаєм усього, чого лише
треба,

Хай обминають лихо й три-
воги,

Цвітом і рястом проля-
жуть дороги.

Щоб серце зігрівало родин-
не тепло,

Щоб завжди в душі панува-
ло добро.

Краси і наснаги, здоров’я без
ліку

І довгого, довгого щедрого
віку.

З повагою – сім’я Лозінських.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно віта-
ють із ювілейним
днем народжен-
ня  дільничну
медичну сестру
по л ікл ін ічно г о
відділення – Марію
Йосипівну Гошівсь-
ку – і бажають ша-
новній ювілярці міцного-міцно-
го здоров’я, сповнення усіх за-
повітних мрій і бажань, достат-
ку, родинного тепла, довголіття.

Нехай життя свій шлях
торує

Між гір й долин у дивосвіт.
Нехай Господь Вам подарує
Ще безліч світлих, гарних

літ!
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…Біля Луганського аеропор-
ту в 2014-му було справжнє пек-
ло.  Хоча оборона цього летови-
ща, на відміну від Донецького,
минула якось повз увагу людей.
Незважаючи на труднощі,  ук-
раїнські воїни стояли в його за-
хисті. Не вистачало медика-
ментів, їжу скидали парашутами
з висоти 6 км.  Час від часу  обо-
ронців Луганського аеропорту
накривали «Градами». Ті із  сол-
датів, хто вперше потрапив у цю
страшну круговерть між смертю
і життям,  і вижили, нині прига-
дують: «Вперше потрапивши під
приціл  «Градів», ми навіть не
розуміли, що робити, але страху,
як не дивно,  не було. Лишень
молилися, молилися і молили-
ся… І трималися до останнього
подиху, і були  усі як одне не-
від’ємне  ціле – як брати   та
давали гідну відсіч ворогу».  День
генерального штурму  – 31 сер-
пня 2014 р. був найпекельнішим
днем для захисників Лугансько-
го аеропорту, зокрема 80-ї окре-
мої високомобільної десантної
бригади, у І батальйоні якої слу-
жив Микола Кльоб.  Бій зав’язав-
ся запеклий. На життя ніхто май-
же не надіявся.  У вогняному
смерчі  змішалося все, і  в якийсь
час  навіть ставало незрозумі-
ло, де свої, а де чужі. Ні допомо-
ги викликати, бо зв’язок з «вер-
хом» перервався, а ворожа тех-
ніка   щораз наближалася впри-
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тул до  десантників.  Багато  тоді
відважних хлопців поклали своє
життя  у бою за Луганський аеро-
порт та при відході з нього.  2
вересня 2014р. стало відомо і
про загибель 3 десантників І-го
батальйону 80-ї окремої високо-
мобільної десантної бригади.
Серед них – і Миколи Кльоба.
Тіло Миколи  було проідентифі-
ковано по ДНК та визнано   бійця
загиблим.  Під табличкою «Не-
впізнаний Герой України» він був
похоронений на  одному із
дніпропетровських кладовищ.
Згодом тіло Миколи  було  ще раз
взято на ідентифікацію,  і після
підтвердження,  через два роки
– 28 вересня 2016-го – Миколу
перепоховали  у його  рідному
селі – Нижній Яблуньці. З почат-
ку війни 19-річний Микола Кльоб
–  жвавий, добрий, безстрашний
наш земляк,  водій БТРа, який
тричі горів у ньому, побував у ба-
гатьох  різних зонах.  За це удос-
тоївся багатьох військових
відзнак.  А ще  Микола Кльоб  на-
городжений нагрудним знаком
«За оборону Луганського аеро-
порту (посмертно) та орденом ІІІ
ступеня  «За мужність» (посмер-
тно). На жаль, не відомо з яких
причин, але  цих  двох останніх
синових нагород у батьків ще
немає.

Мамочко, вибач за чорну ху-
стину,

За те, що віднині  Ти будеш
сама.

Тебе я люблю, і люблю Ук-
раїну.

Вона, як і Ти, була в мене
одна.

Гірка  і тиха  сльоза  непроха-
но скочується по згорьованому
материнському обличчю…

– Мій Микола  був надзвичай-
но працьовитий,   бистрий  і ціка-
вий хлопець,  – каже мати. –  У
школі його завжди хвалили. Роз-
повідали, що голову має мудру,
як комп’ютер.  Директор школи
не раз жартома  казала: «Ваш
син, напевно, має комп’ютер у
голові, бо поки діти перерахують
на листку,  він уже в голові   усе
вирахує.»  А при письмі, звичай-
но, як і  більшість хлопців,  лю-
бив робити помилки. Математи-
ка у нього була на першому місці.
Микола не боявся труднощів, не
боявся армії, тому  й  пішов слу-
жити за контрактом: спершу був
на  охороні  прикордонних ру-
бежів країни, а за певний час
його бригаду  перекинули  на схід,
у зону бойових дій. Кожного дня
з нетерпінням я  чекала Мико-
линого дзвінка. Як три-чотири
дні не було вісточки  від нього,
ніяка робота до рук не бралася.
А  як почула  дзвінок –  серце
розривалося від радості. «Мамо,
я виліз на дах,  та й так  до вас
телефоную, бо тут зв’язку немає.
Так  що не переживайте. У мене
все добре».  Син  ніколи не го-
ворив, що в нього якісь пробле-
ми. Напевно,  не хотів  розчулю-
вати  рідних.  Але насправді там,
на війні,  було дуже-дуже  важко,
про це  я дізналася від   його
товаришів. «Якби не він, то ми
би всі загинули, – казали   вони.
–   Під час відступу з Луганського
аеропорту він прикривав нас
разом із  Максимом Дзюбаном
Так обоє разом й загинули, за-
хистивши собою побратимів».
Знаю, що багато разів був підби-
тим його  БТР, на якому воював.
Усе, що йому належало, згоріло
повністю.  А коли я   телефонува-
ла, чи, бува,  йому чогось  не тре-

ба  – бронежилета, каски, а чи
чого іншого –  син відповідав, що
не потрібно, адже й так усі ці речі
до нього  не дійдуть.  «Мамо,  я
приїду додому сам, і візьму
звідси  усе, що мені потрібно
буде», – відповідав.  Але того не
сталося,  не вернувся…

Найважче  було для  матері
пережити ту  мить, коли   роби-
ли аналізи ДНК і дізнатися про
те, що  вони  дійсно підтвердять,
що  її син загинув. Бо   Марія усе
ще  вірила, що Микола живий.

 – Одного разу  він приснився
мені.  Той сон пам’ятатиму, доки
житиму, – пригадує  мати. – Я так
добре бачила у сні Миколу, по-
руч біля себе. Він підійшов до
мене, взяв за руку  і каже: «Мамо,
я живий».  Я  його про різне за-
питувала, і він мені на усі запи-
тання  відповідав. «Ти був  ране-
ний?» – «Так» – говорив.  Про
все- все ми собі поговорили.   Я
й досі не можу розібратися, що
то за сон такий був.   Після ньо-
го, весь час думала, що, може,
все-таки  Микола  вижив. Але ні.
Дякую  усім  небайдужим, які
всіляко мене  підтримували у ту
важку хвилину. Це працівникам
Турківського відділення соціаль-
ного захисту населення –  Ан-
тоніні Леневич, Мар’яні  Крайня-
ковець,  Мирославі Калинич та
усім-усім людям, хто  не  стояв
осторонь  нашого горя. Горя, яке
завжди ятритиме нашу душу.
Коли мине рік з часу поховання
сина,   плануємо увіковічнити
його пам’ять за кошти, які виді-
лила нам держава. Хотіли би
зробити  йому гарний пам’ятник,
найліпший…

У Києві в Українському центрі
народної культури зберігається
фанерний щит. На ньому напис:
«Мамо, не бійся, я за  тебе умру.
За  тебе і за Україну». Написав їх
невідомий боєць. У цих проник-
ливих словах – безмежна сині-
вська любов до найдорожчого –
до матері, і до України. Велике
вам спасибі  і низький наш  до-
земний уклін, дорогі Матері, за
таких синів. І Вам,  Маріє Степа-
нівно.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Така, як усі – скромна, берегиня домашнього вогнища, пра-
цьовита і щира, чуйна і любляча. Народилася  Марія у Нижній
Яблуньці,  там закінчила місцеву школу, в якій вчилася  на
відмінно. Але продовжити далі  навчання  успішній випускниці
не судилося, бо доля розпорядилася по-іншому,  Марійка одра-
зу ж після школи вийшла заміж  за Івана Кльоба і  повністю
посвятила себе сім’ї  та вихованню дітей.  Їх у Марії Степанів-
ни було п’ятеро –  Мар’яна. Іван, Микола, Василько і Анастасія.
Жили, господарювали. Чоловік Іван Павлович  постійно  тру-
дився  на  різних сезонних роботах, а Марія разом з дітьми  по-
ралися по господарству: доглядали за худобою, городом, при-
садибною ділянкою. І навіть на гадку  матері тоді не спадало,
що на  її квітучу, мирну  українську землю прийде війна, і захи-
щати  неньку-Україну  від ворога буде її син. І що забере ця
проклята війна від неї її дитину.

Професія медсестри – склад-
на і багатогранна. Вона  поєднує
в собі велику відповідальність і
високий професіоналізм. Ме-
дична сестра  найбільше чергує
біля ліжка хворого, виконуючи усі
призначення лікаря,   підтримує
хвору людину теплим і підбадь-
орливим словом, бо інколи й
слово лікує. А ще кажуть, що мед-
сестра – це ноги безногого, очі
сліпого, підтримка немічного,
порада матері… Тому, обираю-
чи цю професію, треба  обов’яз-
ково зважити на те, що вона не-
легка і відповідальна, що ніколи
доброю медсестрою не стане
людина, черства душею, байду-
жа і  егоїстична.  Цей вибір має
бути за покликом душі. При-
міром, не помилилася у   виборі
професії  медсестра шкірно-ве-
нерологічного кабінету пол-
іклініки Стефанія Годованець.

Бо, за словами лікаря-дермато-
лога  Ігоря Малендевича, з яким
п. Стефа уже відпрацювала май-
же 17 років, «це медсестра від
Бога, бо з усією душею відно-
ситься і до роботи, і до  пацієнтів.
Любить людей, чуйна,   щира,
доброзичлива. відповідально
ставиться до виконання своїх
обов’язків,  медсестра високої
кваліфікації.  У будь-яку хвилину
можна на неї покластися. Коли
йду у відпустку, вона   повністю
замінює мене.  Тільки якщо
щось важливе   потрібно вияс-
нити, то  консультації чи поради
надаю  їй телефоном, Надзви-
чайно грамотна людина». І не
тільки Стефанія Іванівна корис-
тується авторитетом серед това-
ришів і жителів міста та району.
Як каже заступник головного
лікаря Турківської КЦРЛ з мед-
сестринства Галина Пономарь-

ова, є чому повчитися у  Катери-
ни Богдан, старшої медсестри
а к у ш е р - г і н е к о л о г і ч н о г о
відділення, досвідченого і гра-
мотного медика,  за плечима
якої більше 40 літ медичного
стажу; Марти Рівняк – акушера
гінекологічного відділення, руки
якої прийняли сотні і сотні ново-
народжених немовлят;  Галини
Бліхар, старшої медсестри тера-
певтичного відділення – досвід-
ченої, мудрої, ділової людини;
Любомири Бучак – відповідаль-
ної і кваліфікованої старшої
медсестри хірургічного відділен-
ня;  Софії Ковташинець –  усіма
шанованого медика лікарської
амбулаторії с. Верхнє;    Євдокії
Затварницької, Ганни Якаби,
Ганни Галишин  –  сумлінних,   не
байдужих   до людських проблем
завФАПу сіл Нижнє, Сянки,  Ісаї
( ФАП №2)   та багатьох-багатьох
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В халаті чистім, як погожа днина,

Струнка, статечна, ніжна, осяйна.
Зайшла в палату медсестра. Людина!

А разом з нею – радість і весна.

інших медичних сестер, які з ве-
ликим бажанням передають
свій багатий досвід молодому
поколінню , вчать їх на своєму
власному, збагаченому життям,
прикладі.

 Сьогодні, 12 травня,  уся світо-
ва громадськість відзначає
Всесвітній день медичної сест-
ри. В медичній галузі Турківсь-
кого району працює 385  медсе-
стер (середній медичний персо-
нал).  У тому числі: 21 акушерка,
13 фельдшерів, 16 лаборантів,
21 медична сестра фізіотерапев-
тичного кабінету,  8 медичних
статистів.  Кожна з них має свої
обов’язки.  Вони беруть участь у
лікарсько-діагностичному про-
цесі, асистують лікарям під час
операцій,  проводять щеплення,
різні маніпуляції,  ведуть медич-
ну документацію, облік диспан-
серних хворих, здійснюють ме-
дичний догляд за хворими у
медичному закладі і вдома  та
виконують безліч інших зав-
дань, покладених на них. Сло-
вом, без медичної сестри  лю-
дям ніяк не обійтися. Бо ця про-
фесія важлива, відповідальна і
вкрай потрібна. Зі святом вас,
шановні!

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогі колеги – медичні сес-
три Турківського району!

Від щирого серця вітаю Вас із
професійним святом – Міжна-
родним днем медичної сестри!

Бажаю Вам міцного здоров’я,
добра і злагоди у родинах. Не-
хай і надалі су-
путником у Ва-
шому житті бу-
дуть світла до-
рога, людська
повага, добро-
з и ч л и в і с т ь ,
щирі та надійні
друзі. Мирного неба Вам, ясно-
го сонця, білого хліба на Вашім
столі.

Радості й щастя у рідному домі
і всього найкращого Вам у житті.

О, яка чудодійна ця сила,
Що дарує наснагу життя.
О, які це нескорені крила,
Що пророчать ясне майбуття.
Тож дозвольте Вас привіта-

ти
З святом гарним сестричок

усіх.
Щастя, радості Вам побажа-

ти
І подяк найщиріших людських.
Хай Господь Вам з небес поси-

лає
Благодать і наснагу дає,
А зозуля в зеленому гаю
Сотню років щасливих кує.
З повагою - заступник голов-

ного лікаря з медсестринства
Галина Пономарьова.

Кохану і дорогу дружину і ма-
тусю – Світлану Михайлівну Бла-
жівську з Ільника – із 25-річчям
сердечно вітають чоловік Роман
і донечка Віталіна. Люблячій

ім е н и н н и ц і
вони бажа-
ють міцного-
міцного здо-
ров’я, світлої
радості в
житті, сімей-
ного благопо-
луччя, Божо-
го благосло-
вення.

Сьогодні рівно – 25
В житті Твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху –
Про це ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Шлях –  світлим, урочистим.
А все життя, мов той криш-

таль, –
Прекрасним, ніжним, чистим.

Чоловік Микола, дочка Леся і
зять Юрій, дочка Марія і зять
Руслан, онучки Русланка і На-
зарчик, син Бог-
дан і невістка
Валентина, доч-
ка Людмила,
свати, сестри і
брати – і вся ве-
лика родина
щиро вітають з
ювілеєм , який
відзначила 11
травня, Світлану Миколаївну
Дяків, жительку смт. Бориня, і
бажають дорогій їм людині всьо-
го найкращого на її життєвому
шляху: здоров’я, достатку, добра
і Божого благословення.

Наша мила і люба, найкраща у
світі,

Бажаємо щастя, даруємо
квіти.

Щоб сонце і зорі плекали теп-
ло,

Щоб завжди здоров’я у Вас
було.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж

людей,
До ніг ми прихиляємо сьогодні,
Святкуючи Ваш світлий юві-

лей.
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 – Миколо Михайловичу, посаду  директора куль-
турно-мистецького центру (а колись його  просто
називали  –  кінотеатр) Ви отримали, пройшовши
конкурс.

  – Так. Я пам’ятаю цей день. Конкурс проводили у
жовтні минулого року. Було двоє претендентів – я і Іван-
на Ільків.  Ми подали всі відповідні документи. Із восьми
присутніх членів конкурсної  комісії, шість проголосува-
ло за мене,  два  були проти. 11 листопада 2016 року я
приступив до роботи.

 –  І  з  чого ж Ви  почали своє директорування?
 –  У першу чергу взявся за господарку: поміняв  на

вхідних дверях замок. Потім за спецкошти (гроші, які
платять нам орендарі  за оренду  приміщення)   купив
вікна і поміняв 5 вікон  в туалеті. Після  цього  також
замінив прожектори на сцені  на  енергозберігаючі, бо,
по-перше, менша ймовірність, що вони згорять, і, по-
друге,  це в десять разів економніше.  Лампи-«економ-
ки» світять тепер  у фойє та вестибюлі. Тому зараз  кіно-
театр  серйозних затрат  електроенергії не має. Згодом
взявся за екран –  підремонтував, де потрібно, полатав
його, адже він був у дуже поганому стані.  Провів воду,
замінивши  всі крани та шланги.   І тепер у  нас уже своя
вода, працює каналізація.  Поставили один новий  уні-
таз, на черзі. – другий.  Усе це робив власноруч, ніхто
мені не допомагав. Закупили проектор, ноутбук, три ка-
міни для утеплення приміщення. Можна в кінотеатрі
тепер  і фільми  демонструвати, тільки потрібна ліцен-
зія –  щоби  було  усе офіційно.  Проте   виробити ліцен-
зію дуже дорого, а коштів таких наразі  у нас немає.
Хоча  надіюся, що з часом, при сприянні відділу культу-
ри, ми все-таки отримаємо  ліцензію на показ
кінофільмів.  Якщо чесно, 20 років у Турці в кінотеатрі не
демонстрували  кіно. Усе  запущено. Кінотеатри, які пра-
цюють у Львові чи в інших  обласних центрах, переважно
приватні, а  колись кіно було масовим і доступним.  Але

«ßÊÙÎ ÕÎ×ÅØ ÇÐÎÁÈÒÈ ÙÎÑÜ
ÄÎÁÐÅ, ÇÐÎÁÈ ÖÅ ÑÀÌ», –

вважає директор районного культурно-мистецького
центру «Україна» Микола Курус

Лишень  посада називається «директор культурно- мистецького центру «Україна»,  а  насправді  31-
річний  Микола Курус  –   і директор,  і завгосп, і ключник.  Зараз минає шість місяців, як Микола Михайло-
вич  одержав цю посаду. А до того була  наука:  закінчив Турківську  загальноосвітню  школу №1, потім –
музичну школу   (3 класи баяна та  5 класів  скрипки), вступив на навчання у Дрогобицьке музичне учили-
ще ім. В.  Барвінського. Після нього,  у 2005 році, став студентом   Дрогобицького педагогічного  універ-
ситету ім. І. Франка.  Викладач психології, педагогіки, етики, естетики та  художньої культури –  знає
досконало  диригування,  гру на скрипці та фортепіано, вокал,  до того ж може викладати  у   загально-
освітній школі. Він, як громадянин України, робить все для того, щоби на його маленькій території куль-
турно-мистецького центру «Україна» було так, як він собі це уявляє, – комфортно, гарно, затишно і
видовищно. І дай Бог, аби це йому вдалося.

я живу надією  на краще. Спеціалісти-кінематографи
також  вважають, що в найближчому майбутньому кіно-
театри не відімруть.
Держава зобов’я-
зана  буде підтри-
мати кіно. Адже в
усьому світі кіноза-
ли на свої   кіносе-
анси збирають  ба-
гатотисячні ауди-
торії.

Окрім цього,  по-
тихеньку приводжу
до ладу зал для гля-
дачів, у якому   є
336 місць. Усі старі
крісла  тут зараз
відремонтовані  ( у
залі  їх  було 297),
решту крісел  пев-
ний час  орендува-
ла   греко-католиць-
ка  церква. Тепер
вона їх нам повер-
нула – і  в дуже  хо-
рошому стані. Якщо буде потрібно ще щось лагодити, я
готовий без проблем  це робити.  Наводжу  порядок в
кінотеатрі   під час   робочого дня. Прийшов, переодяг-
нувся – і пішов працювати, адже  10 років, як тут не про-
водили капітальний ремонт. Допомагають мені  мої
підопічні – п. Марія і п.Катерина.  Марія Іванівна  – ка-
сир-контролер,  а   Катерина Іванівна   працює приби-
ральницею, обоє –  на півставки.  Інструменти маю
власні, так що  хочу показати, що не лише язиком, а
можна ще й руками щось зробити.  Цього року  на Турк-
івщину знову завітають фестини, так що планів багато, і

роботи також.  Головне, аби воду не відключали.  І ще
хороша  музична апаратура – також  нам  би дуже-дуже
пригодилась. Як будуть виділені хоч якісь  бюджетні
кошти на розвиток  культурно-мистецького  центру  «Ук-
раїна», я буду дуже радий.  А як ні – то знову доведеться
засукати рукави. Хоча все одно  усім  не вгодиш.  Були
такі  випадки,  коли до мене підходили люди і  запитува-
ли: « А чого  ж ти сам вікна вставляєш?»  «Бо нема в
держави грошей. А якщо і будуть, то кошти зекономлю
для чогось іншого», – відповідав.  «А-а,  раз ти таке ро-
биш, значить,  це тобі вигідно», – чув зухвало  у відповідь.
Тому й виходить:  не робиш – погано, робиш – теж пога-
но.   Але  не в моєму характері  сидіти склавши руки. І ще
–  велике спасибі  хочу висловити  п. Марії Матківській.
Вона мене дуже підтримує  в усьому. Дещо  підкаже,  бо
багато чого знає,  адже працює  в кінотеатрі  42 роки,
щось та порадить. Отак спільно і працюємо. Вона – ро-
зумом, а я  – ще й руками.

– Чи плануєте запрошувати  в Турку  з концерта-
ми відомих артистів  та популярні в Україні  колек-
тиви?

– Відколи я працюю тут, до  нас з виступом, пригадую,
тільки  приїжджав  Зеновій  Гучок.  На 14 травня,  в  День
матері,   заплановано  знову концерт –  виступатиме
Володимир Коциловський.  Розмовляв на цю тему з Ро-
маном Скорпіоном, також  Ірину Федишин планую зап-
росити до нас з концертом,  можливо, гурт «Lama».  Такі
діалоги досить непрості,  бо ж не кожен хоче  їхати в
Турку. Перша проблема в тому, що малий зал,  і, по-дру-
ге, приходить на концерти незначна  кількість людей.
Але крім того, зал  культурного центру  використовуємо
для  проведення всіх  районних свят.   Спільно з РНД,
бібліотекою, народним музеєм «Бойківщина» проводи-
мо й виставки.  Щоби зал кінотеатру був задіяний весь
рік,  необхідно вирішити чи не найголовнішу проблему –
зробити опалення.  Було би опалення, можна працю-
вати  і  взимку. Адже від жовтня  і до квітня  в залі кіноте-
атру холодно. А влітку, як відомо,   усі  гастролери  зі
своїми  великими концертами  виступають на вуличних
сценах.  Тому  зал  культурного центру майже круглоріч-
но пустує.  Було би опалення, можна  було би й подума-
ти про показ фільмів. Дві години демонстрації хорошого
фільму  для дорослих чи принаймні  мультфільму  для
дітей – це було би чудово.   На щастя, я ще пам’ятаю
кіно, а  наші діти – уже ні.

Хоча,  по великому рахунку,  наші люди й  на безкош-
товні  концерти не ходять. Нещодавно  в Турку  зі Львова
приїжджав  відомий  ансамбль скрипалів.  а  послухати
їх прийшло  всього  5 чи 6 осіб. Десять артистів – і… 5
глядачів  у залі!  Це сором!  Людина віддається сцені,
працює над своїм репертуаром, шліфує виконавську
майстерність, старається, долає стільки кілометрів до
Турки, а того  ніхто не цінує.  Дуже прикро і неприємно.
Ми повинні виховувати молоде покоління,  свою  зміну
духовно багатою – у любові до танцю, пісні, поезії, живо-
пису, музики..  Бо тільки    людина духовно багата, твор-
ча, здатна зробити безліч  корисного і доброго в май-
бутньому.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Розпочалася зустріч із висту-
пу в. о. директора обласного
центру зайнятості Оксана Іван-
чук, котра коротко ознайомила
присутніх з механізмом отри-
мання безвідсоткової фінансо-
вої допомоги на поворотній ос-
нові для організації підприєм-
ницької діяльності, а також вис-
вітлила інші аспекти повернен-
ня соціально незахищених осіб
до продуктивної зайнятості.

Продовжила думку очільниці
ОЦЗ Руслана Палій, начальник
відділу організації надання по-
слуг роботодавцям. Руслана
Дмитрівна повела мову про пе-
релік послуг, які надає урядова
організація фірмам і компаніям
з метою укомплектування ва-
кансій. Йшлося зокрема про

професійне
н а в ч а н н я
безробітних
на замов-
л е н н я
с у б ’ є к т і в
господарю-
вання, ком-
п е н с а ц і ю
фактичних
витрат у
розмірі єди-
ного внеску
на загаль-
нообов’яз-
кове дер-
жавне соціальне страхування з
метою стимулювання праце-
давців до створення нових робо-
чих місць, залучення краян до
громадських та інших робіт тим-

часового характеру.
Галина Камінська, заступник

начальника управління економ-
ічного розвитку та підприємниц-

тва Львівської ОДА, поінформу-
вала учасників круглого столу
про те, якою фінансовою
підтримкою можуть скористати-
ся аграрії.

Усі учасники отримали ви-

черпні відповіді на запитання,
які їх цікавили, а члени малоза-
безпечених сімей зрозуміли, що
участь у проекті – це унікальний
шанс створити власний бізнес,
отримавши грошову підтримку
держави на придбання матері-
алів чи обладнання відповідно
до бізнес-плану.

Жанна ЯЦКУЛЯК,
заступник голови комісії з

припинення юридичної особи
Турківського районного центру
зайнятості.

У малозабезпечених родин з’явився
шанс стати заможними та успішними

У приміщенні Турківського районного центру зайнятості по-
садовці держустанови провели круглий стіл щодо реалізації
пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабез-
печених сімей та внутрішньо переміщених осіб, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. № 1154.
До участі у заході долучилися представни-
ки Львівського ОЦЗ, облдержадміністрації
та місцевої РДА, а також голови сільських і
селищної ради та жителі району, котрі от-
римують державну соціальну допомогу.

Працівники Ясеницького
відділен-
ня по-
штового
з в ’ я з к у
щиросер-
д е ч н о
вітають із
золотим
ювілеєм,
який свят-
куватиме 14 трав-
ня, колишню колегу по
роботі – Віру Василівну Куцик – і
бажають шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гар-
ного, щастя без ліку і довгого віку.

Хай життя Твоє квітує
цвітом,

І день народження прихо-
дить знов і знов.

А доля хай дарує з кожним
роком

Міцне здоров’я, щастя і лю-
бов.

Хай Мати Божа Тебе обері-
гає

Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь добробут по-

силає
Сьогодні, завтра і завжди.
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Концерт розпочали молитвою
«Боже великий, єдиний». Веду-

ча свята Христина Германович
запросила до слова сільського
голову Василя Хорта, який при-
вітав гостей зі святом та вручив
подарунки. Також привітав вете-
ранів війни заступник директо-
ра школи Василь Ляхович.

Власний твір про долю солда-
та виконала ведуча. Хвилиною

мовчання вшанували героїв, що
віддали своє життя за Батьків-
щину. Під час виконання пісні
«Горить свіча» учні школи покла-
ли кошик квітів до могили учас-
ника АТО Миколи Кльоба.

Присутні мали можливість
послухати у виконанні учасників

художньої самодіяльності (Ми-
хайліни Гембець,Софії Герма-
нович, Оксани Ковальчин, Уля-
ни Крецул, Анни Кудільчак, Ва-
силя Куприча, Соломії Михайли-
шин, Марини Розлуцької, Аліни
Січак, Наталії Ляхович, Катери-
ни Мишковської, Христини
Стахнів) пісні: «Ми захищали
рідну Батьківщину», «А ми не
падаємо духом», «До тебе, моя
Вкраїно», «Досі живе Україна»,
«Батьківщина», «Ми хочемо
миру», «Живи і смійся, Україно»,
«Україно моя, Україно», «Мами-
не серце», «Посміхнись», «Мо-
литва за Україну».

Спеціально до свята учні шко-
ли підготували танець «Ми за
мир». Запросили до танцю ве-
теранів війни.

Концертну програму ведуча
завершила словами: «Святко-
вий концерт підійшов до кінця.
Усім вам бажаємо мирного
неба, щастя, здоров’я на многії
літа».

Всі учасники, присутні заспіва-
ли «Многая літа».

Підготували урочистий захід
вчителі Микола Мишковський та
Любов Мишковська. Танець –
Надія Квич, квіти до могили сол-
дата організувала Ірина Крупчак,
книжкову виставку –  Калина
Сливар і Марія Сливар.

Велика подяка за організацію
свята завідувачу Народного
дому Володимиру Мишковсько-
му.

Сільський голова Василь
Хорт подякував учням школи та
організаторам свята за змістов-
ну концертну програму.

Наш кор.

«ÏÅÐÅÌÎÃÀ –
ÎÄÍÀ ÄËß ÂÑ²Õ»

Під такою назвою в Народному домі с. Н.Яблунька відбувся
концерт, на який були запрошені ветерани Другої світової
війни Степан  Сливар і Степан Якович Кузьо, мама воїна Мико-
ли Кльоба, який загинув в АТО.

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження кохану дру-
жину, люблячу і дбайливу матусю, найкращу у світі бабусю, дорогу
сестру і сваху – Ірину Василівну Місяйло із с. Яворів.

Дякуємо Вашим рукам – за ніжність і тур-
боту, серцю – за любов і доброту, а очам – за
щиру душевну посмішку. Нехай кожен Ваш
день буде переповнений ласкою і людською
повагою, позитивними і радісними момен-
тами. Хай береже Вас Бог!

Люба матусю, бабусю рідненька,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день – веселий, багатий,
Щастя й добро завітають до хати.
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожили без ліку.
І в вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини.
З любов’ю – чоловік Василь, син Олександр, невістка Люба, доч-

ка Уляна, зять Дмитро, син Юрій, майбутня невістка Андріана, ону-
ки Олежик, Яночка, Анна-Марія, Тетянка, Ангеліночка, сестра Люба
з сім’єю, сестра Галина з сім’єю, брат Юрій з сім’єю, брат Михайло з
сім’єю, свати.

Дорогого сина, коханого чоловіка, люблячого татуся, жителя м.
Турка – Богдана Вагіля – здоровлять із 30-річчям від дня народ-
ження мама Мирослава, тато Михайло, дружина Ольга, донечка
Ілона, брат Валерій з сім’єю, сестра Галина із сім’єю,
теща Тетяна, тесть Степан, швагри  Мико-
ла та Іван і просять в Бога здоров’я, щас-
тя, сповнення усіх мрій,  Божого благо-
словення, безліч світлих і радісних днів у
житті на многії літа.

Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбут-

тя.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Люблячу дружину, маму, бабусю, сваху, свекру – Людмилу Іванівну
Славич – із с. Завадівка, щиро вітають з ювілеєм чоловік Микола,
сини Дмитро і Денис, невістка Леся, онуки Владислав і Павло, свати
Роман і Марія і бажають ювілярці міцного здоров’я, щастя, Божого
благословення.

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні
Що Вам чудових– 50.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в

хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхаються сонце і небо
Хай Бог береже Вас, люба, весь час.
Та іншого щастя нам більше не треба –
Живіть тільки, рідна, із нами й для нас.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß
ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÀÊÖ²ß«Ç²ÃÐ²Ò² ÄÎÁÐÎÌ»

Уже 20 травня 2017 року (субота) в м. Турка пройде масштабна соціальна акція «Зігріті
добром» – від Радіо Лемберг та соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну». Даний
захід проводиться для дітей учасників АТО, Героїв Небесної Сотні та дітей із багатодітних та
малозабезпечених сімей. В рамках заходу планується проведення майстер-класів, солодкі ча-
стування, подарунки та концерт.

Основна мета цього масштабного дійства – залучити до розваг і дозвілля дітей саме із сільської
місцевості, визначити їхні нагальні потреби, а також виявити серед них талановиту молодь для по-
дальшої участі в різних культурних проектах та заходах.

Акцію соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» вже підтримали партнерські благодійні
організації, такі як Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина», Львівський благодійний
фонд «Солдатські матері – за нову армію», Міжнародний благодійний фонд «Жертвам війни в Україні»
(Республіка Польща), директор 58-го Будинку офіцерів (м. Львів) Віталій Провозін, Благодійний проект
«ШАФА», а також низка волонтерів, майстрів художнього мистецтва, музикантів, співаків. Активними в
реалізації цього потужного обласного заходу є і представники приватного сектору, кожен із яких долу-
чився до надання допомоги для дітей вказаних вище соціальних категорій.

Генеральний інформаційний партнер акції – популярне онлайн радіо «Lemberg».
Турківський район уже третій, в якому буде проводитись така благодійна акція. У нас її підтримали та

вже долучились до організації депутат Львівської обласної ради – Михайло Ільницький, Турківська
районна державна адміністрація, відділ освіти Турківської РДА, Турківський районний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді та ФОП – Леся Білинська. Підтвердження про підтримку заходу
очікуємо від депутатів ЛОР – Михайла Дзюдзя та Ігоря Комарницького, а також сподіваємось на підтрим-
ку народного депутата Верховної Ради України – Андрія Лопушанського. Крім того, листи про підтримку
акції були направлені до Турківської районної ради та Турківської міської ради. Сподіваємось, що
органи місцевого самоврядування не залишаться байдужими та долучаться до проведення соціаль-
ного заходу для дітей Турківського району.

Додатково звертаємось до підприємців району із проханням долучитись та підтримати організувати
свято для діток.

До участі у заході запрошуються діти шкільного віку. Наші наймолодші громадяни України зможуть
взяти участь у п’яти майстер-класах від народних майстрів, відвідати шоу популярного гумористичного
колективу ОШОУ та концерт, де зможуть побачити виступ відомих популярних гуртів та співаків.

Для підтвердження своєї участі телефонувати за номерами: 0999091462, 0951465968,
0666447833.

Турківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Конкурс “Екологічно чистий
населений пункт”

Турківська районна  рада приймає заявки від місцевих  рад Турківського
району до 26 травня 2017 р. Переможці  районного  конкурсного  відбору
будуть  подані  на  розгляд  Львівській  обласній  раді до 01 червня 2017р.

Щорічний конкурс проводиться з метою поліпшення благоустрою населених
пунктів і покращення екологічного стану довкілля серед населених пунктів
Львівської області. Переможці отримують грошові винагороди.

Виграти конкурс можна чотирьом категоріям населених пунктів, які домоглися
найкращих результатів із:

- впровадження екологічних заходів,
- ремонту та реконструкції об’єктів екологічного призначення і спорудження

нових;
- створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;
- роботи з охорони довкілля,
- озеленення,
- впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення,
- впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів,

утилізації та знешкодження ТПВ.
Для участі в конкурсі сільські, селищні, міські ради міст районного значення

подають заявку на участь до відповідної районної конкурсної комісії, яка в свою
чергу, передає необхідні матеріали до 1 червня  - обласній конкурсній комісії.

Переможці отримають відповідні дипломи Львівської обласної ради та від 20
до 90 тисяч гривень грошових нагород (відповідно до категорії та призового місця),
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Микола  ЛИЛО,
головний  спеціаліст з питань  реалізації  проектів  місцевого  розвитку  Турк-

івської  районної ради.
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Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на ви-
конання вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», відповідно до Методики проведення аналізу впли-
ву регуляторного акта, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11.03.2004 №308, та визначає
правові та організаційні засади реалізації проекту рішен-
ня сесії Турківської міської ради «Про затвердження
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів».

Назва регуляторного органу: Турківська міська рада.
Назва документа: проект рішення сесії Турківської

міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів»

Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконав-
чий комітет Турківської міської ради.

1. Визначення проблеми, яку передбачається
розв’язати.

З метою вдосконалення форм і методів роботи з пол-
іпшення стану благоустрою, санітарного утримання те-
риторій, забезпечення чистоти і порядку в місті та за-
безпечення своєчасного вивезення побутових відходів
згідно договорів та недопущення несанкціонованих
смітників на території міста Турка, КП «Турківське жит-
лово-комунальне управління» здійснено розрахунки
економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезен-
ня побутових відходів, що надаються підприємством спо-
живачам.

У разі, якщо тарифи не будуть встановлені, КП «Турк-
івське житлово-комунальне управління» не зможе на-
давати послуги з вивезення побутових відходів, що при-
зведе до порушення графіка санітарного очищення міста
та появі несанкціонованих сміттєзвалищ, порушення
санітарних норм та Правил благоустрою. Послуги з ви-
везення побутових відходів, які надає КП «Турківське
житлово-комунальне управління», є збитковими (це зу-
мовлює погіршення фінансового стану підприємства,
умов господарювання, зростання кредиторської за-
боргованості).

Збиткова діяльність зумовлена невідповідністю та-
рифів щодо витрат, які фактично несе підприємство, а
саме – збільшився рівень мінімальної заробітної плати
з 1218 грн. до 3200 грн., зросла вартість енергоносіїв,
палива, матеріалів і т.д.

Попередній тариф на вивезення побутових відходів
було встановлено рішенням сесії Турківської міської
ради №2703 від 26.03.20015 року.

Існує потреба врегулювання даного питання шляхом
затвердження економічно обґрунтованих тарифів на
вивезення твердих побутових відходів для населення.

2. Визначення цілей регулювання.
Проект рішення є нормативно-правовим актом, спря-

мованим на приведення розмірів тарифів до економіч-
но обґрунтованих витрат на вивезення твердих побуто-
вих відходів для населення.

Основними цілями прийняття проекту є:
- встановлення тарифів на послуги на рівні економіч-

но обґрунтованих витрат;
- забезпечення своєчасних закупівель паливно-мас-

тильних матеріалів, запасних частин;
- дотримання санітарних правил та Правил благоуст-

рою;

- забезпечення своєчасного та надання в повному
обсязі послуг з вивезення побутових відходів;

- підвищення якості послуг з вивезення (перевезен-
ня, сортування, захоронення) побутових відходів;

- врегулювання  правовідносин між суб’єктами, на яких
розповсюджується дія регуляторного акта;

- інформаційне забезпечення населення.
3. Визначення та оцінка альтернативних спо-

собів досягнення визначених цілей з аргументацією
переваг обраного способу.

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:
- залишення без зміни тарифів на послуги з вивезен-

ня побутових відходів;
- передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшко-

дування різниці між діючими та економічно обґрунто-
ваними розмірами тарифів;

- затвердити тарифи на послуги з вивезення побуто-
вих відходів на економічно обґрунтованому рівні.

Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що:
Перший спосіб не є прийнятним у зв’язку з тим, що у

даному випадку КП «Турківське житлово-комунальне
управління» буде не в змозі своєчасно та у повному об-
сязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки
та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчас-
но розраховуватися за зобов’язаннями. Переваги об-
раного способу - це незмінні витрати споживачів на оп-
лату цих послуг, а недоліки – погіршення якості та змен-
шення переліку послуг, що надаються.

Другий спосіб не є прийнятним у зв’язку з тим, що він
вирішує проблему підприємства - виконавця послуг, про-
те, оскільки в бюджеті міста відшкодування вказаних
витрат на покриття різниці в тарифах не передбачено, а
бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість, доцільні-
ше використати на впровадження необхідних заходів з
вирішення нагальних соціальних питань міста.

Третій спосіб є прийнятним, оскільки він забезпечить
вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситу-
ації, що склалася. Його перевагами є забезпечення
відповідності тарифів економічно обґрунтованим вит-
ратам, підвищення якості надання послуг, а недоліка-
ми – збільшення витрат споживачів на оплату цих по-
слуг.

Отже, запровадження даного проекту регуляторного
акта є обґрунтованим способом досягнення визначе-
них цілей та таким, що забезпечить виконання органом
місцевого самоврядування покладених на нього  зобо-
в’язань та повноважень.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’-
язання проблеми.

Вказану вище проблему планується розв’язати за
допомогою реалізації наступного механізму, який пе-
редбачає виконання заходів:

З метою отримання зауважень та пропозицій, винес-
ти на громадське обговорення, шляхом оприлюднення
в засобах масової інформації даний проект регулятор-
ного акта щодо встановлення тарифів на послуги з ви-
везення .

Сесія міської ради, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Ук-
раїни «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 За-
кону України «Про житлово-комунальні послуги», По-
становою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до форму-
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Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єди-
ного підходу до формування тарифів на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій»
(зі змінами), розглянувши клопотання КП «Турківське
житлово-комунальне управління» від 20.04.2017 р. №
236, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», спираючись на висновок по-
стійної депутатської комісії з питань економіки, бюдже-
ту та регуляторної політики, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих

побутових відходів від населення (приватний сектор), в
сумі 11,78 грн. на одного жителя міста Турка, та ввести їх
в дію з наступного дня після публікації в районному ча-
сописі «Бойківщина».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника міського голови Набокова Р.В.

Міський голова   Г.Когут

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження

тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

вання тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі
змінами), враховуючи результати обговорення, приймає
рішення щодо встановлення тарифів.

Після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в
засобах масової інформації.

5. Можливість досягнення визначених цілей у
разі прийняття регуляторного акта.

До позитивних обставин, які можуть впливати на ви-
конання вимог регуляторного акта, можна віднести вста-
новлення економічно - обґрунтованих тарифів на по-
слуги з вивезення побутових відходів, що надаються КП
«Турківське житлово-комунальне управління» та вико-
нання населенням встановлених актом вимог (своє-
часні розрахунки за надані послуги).

До негативних обставин, які можуть впливати на ви-
конання вимог регуляторного акта можна віднести:

- порушення населенням платіжної дисципліни;
- зміна вартості паливно-мастильних  матеріалів, ос-

новних технологічних  матеріалів, інших статей собівар-
тості надання послуг та зміна законодавства України.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторно-
го акта.

Аналіз вигод та витрат.
Очікувані вигоди:
стабільна робота підприємства надасть змогу забез-

печувати очищення міста від побутових відходів та своє-
часно розраховуватись за придбані паливно - мастильні
матеріали, виплачувати заробітну плату.

Очікувані витрати для мешканців міста – збільшення
витрат на оплату послуг.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
Цей регуляторний акт набирає чинності з дня його

оприлюднення у друкованих засобах масової інфор-
мації.

Рішення діє до його наступного перегляду.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які

можуть вплинути на дію запропонованого регуляторно-
го акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

8. Показники результативності регуляторного акта.
Для визначення результативності цього регуляторно-

го акта пропонується встановити такі загальні показни-
ки:

- рівень оплати послуг споживачами;
- кількість звернень (скарг) споживачів щодо якості

та кількості послуг, що надаються;
- розмір сплачених коштів у вигляді податків та зборів;
- розмір дебіторської та кредиторської заборгованості.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись

відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності даного регуля-
торного акта буде здійснено після набрання чинності
цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого
починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження планується провести через рік
після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один
раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів
щодо повторного відстеження результативності.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторно-
го акта та аналізу його регуляторного впливу просимо
надавати в письмовій формі на адресу розробника:
Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500.
тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу
turkamrada@ukr.net

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету Беседін В.І.

² Í Ô Î Ð Ì À Ö ² ß
про проведення повторного конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади
спеціаліста ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку (на період відпустки для

догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду)
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, навички роботи
на комп’ютері.

Перелік документів, які подаються на конкурс:
- заява про участь у конкурсі;
- заповнена картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії належним чином засвідчених документів про освіту;
- інформація про заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язан-

ня фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом Украї-
ни «Про запобігання корупції»;

- копія документа, що посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголо-

шення в газеті за адресою м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок: (03269) 3-11-90

Міський голова Когут Г.Й.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:
редактора – 3-12-45,

бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі  ре-
дакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавни-
чий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.
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Воловецьке КП «Агрошлях-
буд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує
пісок, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим роз-
рахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996;
0970633997.

Запрошуємо на  роботу
 водіїв-далекобійників. Вимоги:
чоловік, від 30- 50 років, на-
явність посвідчення водія, кате-
горії С, Е, досвід  роботи  – від 5
років. Наявність шенгену і «чіпу»
буде перевагою. Умови  роботи:
повна зайнятість.

 Пріоритетні напрямки  робо-
ти: Польща, Румунія, Болгарія,
Словенія, Угорщина, Білорусь.
Авто – MAN (Євро 4 і Євро 5) з 
причепами Мега і РЕФ. Оплата
– вчасна і висока.

Контакти: 0504303356
(Віктор).

Продам будинок квартирного типу в м. Турка по вул. А.Шептиць-
кого, 8 (вище     «Ощадбанку»). 2 поверхи, 7 кімнат, досить велике
підвальне приміщення. Власне подвір’я і город. Будинок вкладень
не потребує. + Меблі. Світло, газ, вода, wi-fi. Гараж для легкового
авто, зручний заїзд.

За детальною інформацією телефонуйте: 0501563486 (Вален-
тина).

До уваги автовласників!
Надаю такі послуги: поварка

автомобілів, послуги дрібного
автоелектрика, інші види авто-
ремонту.

Детальніше – за телефоном:
0505375060.

Центр візової підтримки
«Захід-Віза» пропонує:

– робочі польські візи;
– шенген візи;
– воєводські візи;
– реєстрація на чергу у візово-

му центрі;
– страхування;
– працевлаштування у Польщі.
Офіси «Захід-Віза» знахо-

дяться за адресою: м. Турка,
майдан Шевченка, 32 (навпро-
ти кінотеатру), а також у м. Дро-
гобич, вул. П.Орлика, 20а (непо-
далік автостанції).

Тел.: 0965501604,
0991317345.

Втрачене в період з 01.05.2017
р. по 07.05.2017 р. посвідчення
водія (серія ІНА 439838, видане
04.09.2003 р. Самбірський
МРЕВ) у Львівській обл. на ім’я
В.М.Федаша, вважати не-
дійсним.

На роботу в Чехію потрібні жінки, віком до 45 років.
Робота на заводі, не важка.
Офіційна заробітна плата – 18000-21000 чеських крон в місяць.

3000 крон – на житло. Один раз на рік – оплачувана відпустка + 13-
та зарплата.

Робимо всі необхідні офіційні чеські документи.
Деталі за тел.: 0667656448.

Продається автомобіль ГАЗ-
53, двигун – 40. У доброму стані.

Ціна – договірна. Звертатися
за тел.: 0990860273.

Минулої неділі у Турці, на місцевому стадіоні “Карпати”, пройшли півфінальні поєдинки нещо-
давно започаткованого турніру “Суперкубок Турківського району”. Півфінальні пари визначи-
лися шляхом жеребкування у день проведення матчів.

Першими на поле вийшли команди сіл Верхня Яблунька та Явора. Надзвичайно важке поле після
проливних дощів не дозволяло гравцям демонструвати усю свою майстерність, а подекуди вносило у
гру серйозні корективи. Зокрема на  чудовий удар явірського гравця, через болото у воротарському
майданчику, не зміг належним чином зреагувати верхньояблунський голкіпер. Так було відрито раху-
нок. У наступному моменті вехньояблунський захисник, у простій ситуації, намагаючись вибити м’яч,
послизнувся і впав. Цим вдало скористався нападник явірської команди і забив другий м’яч у ворота
Верхньої Яблуньки. З таким рахунком команди пішли на перерву. У другому таймі верхньояблунці дещо
активізувалися і до завершення матчу таки зрівняли рахунок – 2:2. Долю поєдинку визначили післямат-
чеві пенальті: з рахунком 2:0 перемогла Явора.

Наступний півфінальний матч між командами смт.Бориня та с.Либохора став практично повтором
фіналу “Кубка весни” 2017. Як і тоді, боринчани без надмірних зусиль здолали суперника з Либохори.
На цей раз – з рахунком 8:3.

Тож, у фіналі, за суперкубок району поборються команди з Явори та Борині. Поєдинок відбудеться у
неділю, 14 травня, на турківському міському стадіоні “Карпати”. Початок матчу – о 14.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÇÀ ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÏÎÁÎÐÞÒÜÑß ÁÎÐÈÍß ÒÀ ßÂÎÐÀ

У суботу, 6 травня, у спортив-
ному залі Старосамбірського

 НВК  відбулися змагання з во-
лейболу, настільного тенісу та
футзалу. Змагання з  шашок та
шахів  проходили в  адміністра-
тивному  корпусі  Старосамбі-
рської  районної  ради.

Спортивні баталії  засвідчили,
що депутати  місцевих рад та
представники місцевого само-
врядування не тільки на належ-

Колектив Нижньогусненської лікарської амбулаторії глибоко сумує
з приводу  смерті Ольги Михайлівни Черепанин і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійної.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття лікарям-стоматологам – Ігорю Івановичу і
Марії Михайлівні Черепаниним – з приводу великого горя – смерті
матері.

Колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчите-
лю початкових класів Галині Степанівні Партиці з приводу тяжкої
втрати – смерті свекра.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
вчителю Ользі Луківні Браток з приводу великого горя – смерті ма-
тері.

Сім’я Перовських висловлює щире співчуття Ігорю Івановичу та
Марії Михайлівні Черепанин з приводу великого горя – смерті ма-
тері – Людмили Михайлівни Черепанин.  Розділяємо Ваше горе, і
нехай наші співчуття та ласка Божа полегшать Ваш біль вічної роз-
луки з рідною людиною. Згоріла свічка, і душа пішла до Бога. Світла
і вічна пам’ять.

Учні 11 класу Боринського НВК висловлюють щире співчуття од-
нокласниці Марині Степанівні Матляк з приводу смерті батька –
Степана Олексійовича.

ÓÑÏ²ØÍÈÉ ÂÈÑÒÓÏ
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ному рівні виконують свої поса-
дові обов’язки та представницькі

функції, але й демонструють ви-
соку спортивну майстерність.

Зокрема команда місцевого
самоврядування з  Турківського
району була першою в змаган-
нях з волейболу, шашок  та
 шахів.

Активну  участь в турнірі з во-
лейболу  взяли депутати  Бо-
ринської  селищної  ради Іван

Ісайчик, Микола Іванік,  Боринсь-
кий селищний  голова  Іван
 Яворський, депутат Турківської
 міської  ради  Сергій Сіданич,
 депутати  Сянківської сільської
 ради Іван   Василечко,  Микола
 Цибуляк, запасні гравці -  депу-
тат Турківської районної ради
Микола Лило, голова районної
ради Володимир Лозюк, Сянкі-
вський сільський голова Степан
 Бабунич.

Заступник голови районної
ради Василь  Костишак  став  пе-
реможцем  у  змаганнях з  ша-
шок, а депутат  районної  ради  -
 Іван  Дуда – з шахів. У змаган-
нях  з шашок серед  жінок не
було  рівних депутату  Боринсь-
кої  селищної ради  Галині
Матківській.  Завдяки депутату
 Завадівської  сільської ради
Сергію Сушицькому, наша  ко-

манда  здобула друге місце
у  змаганнях  з настільного
тенісу. Команду  з  футзалу
 наш  район  не  виставив
 через неявку  деяких фут-
болістів.

При підведенні підсумків
голова районної ради Воло-
димир  Лозюк подякував
усім учасникам кущової
 спартакіади у  Старому
 Самборі та наголосив, що
захід пройшов успішно та
досягнуто найголовнішого
результату – здоровий та ак-
тивний відпочинок в дусі
взаєморозуміння і дружби.

Команда  депутатів Туркі-
вського  району  з  волейбо-
лу,  шашок, шахів  та  на-
стільного тенісу  візьме
участь в  обласних  змаган-
нях, що пройдуть  20  трав-

ня  у  м  Львів. Переможці  об-
ласних змагань  поїдуть  пред-
ставляти  Львівщину  на Всеук-
ранських  змаганнях у  м. Чор-
номорськ  Одеської  області.

Микола  ЛИЛО,
головний  спеціаліст  з пи-

тань  реалізації  проектів  місце-
вого розвитку Турківської  рай-
онної  ради.

У рамках підготовки до участі у Всеукраїнській спартакіаді
серед депутатів Львівської області, команда депутатів місце-
вого самоврядування  Турківського району взяла участь у ку-
щовій спартакіаді серед депутатів Мостиського, Старосам-
бірського  та  Турківського  районів, що пройшла у м.Старий
Самбір.

Продається приміщення під магазин, кафе-
бар в м. Турка, по вул. А.Шептицького. Мож-
ливе під використання житла. Ціна – договір-
на. Тел.: 0963001009.

На роботу в охорону потрібні чоловіки та жінки (вах-
товий метод). Робота в межах області.

Тел.: 0988802037, 0508589190.

Педагогічний колектив Лімнянського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю української мови і літератури Марії Луківні Браток з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері.

18 червня 2017 р., об. 11.00 год., в приміщенні Ясеницької сільської ради відбудуться громадські
слухання щодо детального плану території земельних ділянок по вул. Центральна та вул. Зарічна в с.
Ясениця під будівництво та обслуговування житлових будинків.


