
В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹17    (1523)    Ï’ßÒÍÈÖß, 27 êâ³òíÿ  2018 ÐÎÊÓ

Дорогу матусю, люблячу бабусю та прабабусю  – Софію Михайлів-
ну Копитчак  із с. Верхній Турів –із 80-річчям щиро вітають чоловік
Степан, дочка Галина, зять Михайло, сини та невістки, внуки і прав-
нуки.

Дорога наша мамо, бабусю, прабабусю, у цей святковий світлий
день, коли настав Ваш 80-річний ювілей, ми щиро
Вас усі вітаєм, добра і радості бажаєм.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!

Із прекрасним чудовим весняним святом – ювілеєм – вітаємо
обдаровану, щиру, гостинну, дорогу сестричку і цьоцю – Оксану Васи-
лівну Тацишин з Турки – і бажаємо їй доброго здоров’я, родинного
тепла, любові, добра і довгих та щасливих років життя в Божій опіці.

Нехай Тобі сміється доля журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть.

Нехай червоні ягоди калини
Тобі щасливу осявають путь.
Наснаги хай дає Тобі земля
Десятки літ ще мріяти, творити.
Хай пісня сина Твоє серце окриля,

В здоров’ї й радості багато літ прожити!
З любов’ю – сестра Катерина з чоловіком Ми-

хайлом, брат Михайло з дружиною Оксаною; пле-
мінники Галина, Андрій, Юрій, Ірина – з сім’ями.

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження кохану, рідне-
сеньку, милу, завжди усміхнену, добру і турботливу дружину, маму,
бабусю – Оксану Василівну Тацишин.

Дорогенька наша, доброго Вам здоров’я – на довгі роки життя,
душевного тепла, сімейного затишку, сил,
енергії, усіх земних гараздів на многії і благії,
даровані Господом літа.

Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благосло-

вить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо!
З любов’ю – чоловік Богдан, син Назар, дочка Орися, онучка Анна-

Марія.

Педагогічний і профспілковий колективи Турківської школи-інтер-
нату щиросердечно вітають із ювілейним днем народження голову
профспілки – Оксану Василівну Тацишин – і бажають шановній юв-
ілярці, нехай Господь з першою весняною зеленню подарує багато
радості і миру, нехай Пресвятая Богородиця огортає Своїм покро-
вом. Витривалості, любові, міцного здоров’я, щастя і всіх земних
благ!

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе.
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай Господь дарує многії літа,
І в серці довіку живе доброта.

Шановні турківчани!
26 квітня 2018 року минає 32 роки від дня Чорнобильської ката-

строфи, яка озивається пекучим болем і стражданнями у багатьох
родинах. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції спри-
чинила національну трагедію, наслідки якої ми відчуваємо й досі.
Вона обпалила долі мільйонів наших громадян, породила велику
кількість проблем, що з плином часу змінюються, трансформують-
ся, але не зникають.

Сьогодні ми складаємо шану мужнім людям, які у трагічний час
Чорнобильської катастрофи приборкували ядерну стихію, захища-
ючи українську землю та увесь світ від смертельної небезпеки.

Із глибоким сумом схиляємося перед світлою пам’яттю героїв, що
пожертвували собою заради нас і наших нащадків.

Дорогі учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС!
Прийміть мою сердечну вдячність за ваш самовідданий подвиг і

патріотизм.
Бажаю усім мирного неба, доброго здоров’я, оптимізму й благо-

получчя.
Слава героям-чорнобильцям!

 З повагою,
народний депутат України

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Від щирого серця і з великою
любов’ю вітаємо з 75-річчям від
дня народження дорогу, любля-
чу, турботливу, лагідну, нашу милу
матусю і бабусю –
Ганну Пилипівну
Лазор із с.
В.Гусне.

Бажаємо
Вам, люба, й
надалі зали-
шатися такою
енергійною і
невтомною, завзятою і неспок-
ійною душею, щирою і турботли-
вою, щедрою на добро. Від щи-
рого серця бажаємо Вам сімей-
ного благополуччя, щоб сонце
завжди яскраво світило у Вашо-
му домі, щоб на Вашому життє-
вому шляху не було ніяких пере-
шкод. Нехай Господь Бог щедро
дарує Вам щастя, здоров’я,
світлу радість та родинні гараз-
ди. Многая і благая Вам літ!

Люба матусю, бабусенько
мила.

Спасибі велике, що Ви нас
зростили.

Що Ви нас любите, завжди
помагаєте

Молитесь за нас, добра нам
бажаєте.

Щоб здоров’я  було, щоб
жили – не тужили.

Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.

Багата душею, метка, ро-
ботяща.

Живіть довго, мамо, бо Ви в
нас – найкраща.

З любов’ю – дочка Анна, зять
Мирослав, онуки Ольга, Лідія і
Віталій.

ÍÀÁÀÒ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊÈÕ ÄÇÂÎÍ²Â
Вчора, 26 квітня, на Турків-

щині відбулося вшанування чор-
нобильців, які, ціною власного
здоров’я, а багато – й життя,
зупинили смертоносний атом
четвертого блоку Чорнобильсь-
кої АЕС. Біля пам’ятного знака,
спорудженого 2 роки тому на
честь захисників-чорнобильців,
священики різних  конфесій
відслужили панахиду. З розпов-
іддю про трагічні дні чорно-
бильського лихоліття виступила
працівник ЦРБ Оксана Роз-
дольська. Заступник голови
Турківської РДА Юрій Лило та
помічники  депутата Верховної
Ради України Андрія Лопу-
шанського  Ірина Кіра та Ната-
лія Гошівська поклали квіти до
пам’ятного знака. Після цього
відбулася зустріч з прибулими
чорнобильцями, яким, за дорученням Андрія Ярославовича, було вручено  одну колективну   та шість
сімейних путівок на відпочинок в санаторій «Женева» м. Трускавець.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У цей прекрасний весняний
день – 26 квітня – відсвяткувала
свій ювілей наша дорога, доб-
ра, порядна людина, жителька

с. В.Висоцьке –
Ірина Романівна

Цюцик.
З нагоди юві-

лейного дня –
40-річчя від
дня народжен-
ня – бажаємо їй
міцного здоро-
в’я, чудового на-

строю, миру, добра, поваги від
людей, любові від дітей , ро-
динного тепла і довголіття.

Твій ювілей – не тільки Твоє
свято,

Радіють друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле років іще ба-

гато,
Здоров’я, щастя, радості

без меж.
Нехай здійсниться  те, що

не здійснилось,
Живи щасливо сотню літ.
На втіху всій своїй родині
На много-много, благо літ.
З повагою – Ліда з сім’єю,

Надія з сім’єю.

1 травня відзначатиме свій
день народження – 45-річчя –
жителька с. В.Висоцьке – Тетя-
на Іванівна Ляхман. Дорогу іме-
н и н н и ц ю
щиро віта-
ють куми
Надія та
Світлана і
б аж а ю т ь
їй міцного
здоров’я, щастя,
радості, Господ-
ньої опіки на дов-
гий вік.

Кума наша рідна, кума наша
мила,

Хай Бог додає і здоров’я, і
сили.

На щастя нехай Тебе благо-
словляє,

Завжди і у всьому хай допо-
магає.

Краса Твоя квітне, ніколи не
в’яне

А серце любов’ю гарячою
стане.

І затишок буде хай в хаті
завжди,

І буде в ній радість, не буде
біди.

Нехай чоловік Тебе дуже
кохає

І кращу за Тебе ніколи не
знає,

Хай діткам Твоїм буде щас-
тя велике,

А в серці заграють веселі
музики.

У цей тривожний період отри-
мав мобілізаційну повістку й со-
рокаоднорічний житель Турки
Роман Лило. Без вагань і най-
меншого сумніву, пішов проходи-
ти медичну комісію, яка визна-
ла його придатним до
військової служби. А че-
рез лічені дні – одягнув
військовий однострій,
став бійцем нещодавно
створеного батальйону з
постійною дислокацією
у місті Львів, третього
спеціального відділу
військової служби право-
порядку, призначеного
для боротьби з диверс-
ійними ворожими група-
ми.

– Я просто не міг при-
думувати якісь історії,
аби ухилитися від мобі-
лізації, в час коли нашій
державі загрожує не-
безпека, коли на фронті
гинуть молоді відважні
патріоти. Сумління
підказувало – треба ста-
вати на захист України. І
це – не пафосні висловлюван-
ня, а стан моєї душі, – пригадує
мій співрозмовник.

Перед тим, як приступити до
виконання бойових завдань,
Роман, разом з товаришами по
службі, пройшов тримісячний
вишкіл в учбовому підрозділі на
Яворівському полігоні. Власне
тут швидко відновив армійські
навики, здобуті під час проход-
ження строкової служби в розв-
ідувальному підрозділі радянсь-
кої армії у Придністров’ї, в ос-
танні роки існування, як нам тоді
здавалося, наддержави. В про-
цесі навчання охоче допомагав
освоювати військову практику

молодим воїнам та тим, в кого
вона була недостатньою, при
цьому розумів, що в умовах бой-
ових дій військовий досвід – над-
звичайно важливий. Водночас,
багато практичних навиків пе-

рейняв у тих, хто раніше прохо-
див службу в органах внутрішніх
справ, підрозділах спеціально-
го призначення.  Там , на фронті,
де небезпека загрожує на кож-
ному кроці, військовий вишкіл
має велике значення не лише в
здобутті перемоги над ворогом ,
а й для збереження власного
життя, та того, хто йде з тобою
пліч-о- пліч. Перше тримісячне
відрядження в зону бойових дій,
місто Айдар, підтвердило це,
зрештою, як і друге – такою ж
тривалістю - в місто Біловодськ
Луганської області.

Комендантська служба, що на
перший погляд здається про-

стою й безпечнішою, аніж на пе-
редовій, насправді є надзвичай-
но тривожною, ризикованою й
непередбачуваною. В різний час
доби, разом з військовою кон-
тррозвідкою та Службою безпе-
ки України, неодноразово дово-
дилося затримувати диверсійні
групи, заслані з непідконтроль-
ної території, вилучати неле-
гальну зброю, виявляти й ареш-
товувати тих, що займалися
підривною діяльністю. А це, заз-
вичай, добре навчені російськи-
ми інструкторами особи . Затри-
муючи таких, треба діяти про-

фесійно і швидко. Іноді це
– небезпечніше, ніж на
лінії зіткнення. Патрулю-
ючи місто, ти навіть не
здогадуєшся, хто прохо-
дить поруч з тобою, які на-
міри в людини. Часто Ро-
манові, разом з товари-
шами по службі, доводи-
лося супроводжувати ви-
сокопосадовців на першу
лінію оборони, конвоюва-
ти до суду затриманих. Бу-
вало, потрапляли під об-
стріли. На Луганщині є
населені пункти, які под-
ілені навпіл: половина –
непідконтрольна, інша
частина – українська. Об-
’їжджаючи територію –
бачиш ворога за десяток
метрів і не знаєш, як він
поведеться. А тому – тре-
ба бути напоготові.

Хоча на думку Романа,
що сформована з власних спос-
тережень, в зоні відповідаль-
ності їхнього підрозділу – люди
проукраїнських поглядів. Багато
голів місцевих рад мають добрі
контакти з військовою службою
правопорядку, іншими спеціаль-
ними підрозділами, повідомля-
ють про підозрілих осіб. Він при-
гадав випадок, як група сепара-
тистів намагалася вивісити над
містом російський триколор, а
місцеві мисливці, взявши руш-
ниці, завадили їм це зробити.

Окрім важливих контррозвіду-
вальних  операцій, в обов’язки
підрозділу входили завдання із
забезпечення порядку та на-

лежної поведінки військовиків
української армії, профілактичні
заходи, а в разі необхідності – й
затримання тих , хто зловживає
алкоголем, чи вдається до не-
статутних відносин, допускає по-
рушення в поведінці зі зброєю.
Це також важливий напрямок
роботи, адже коли немає на-
лежної дисципліни і порядку –
іноді маємо небойові втрати.
Роман стверджує, що в  бойових
підрозділах, для прикладу, 80-ій
десантно-штурмовій бригаді,  з
цим усе гаразд. Трапляються ви-
падки  зловживання алкоголем
в тилових  частинах. І це – одна з
проблем нашого війська, втім –
суспільства загалом.

Перебуваючи на ротації у час-
тині, також не відсиджувалися,
патрулювали місто Львів, несли
караульну службу на  гауптвахті
в Старичах, де відбували добові
покарання солдати , іноді й оф-
іцери, за порушення військової
дисципліни.

Роман зізнається, що на війні
реально пізнав, що таке справ-
жня чоловіча дружба та взаємо-
виручка, відношення командирів
до підлеглих та повага і довіра
рядових солдатів до офіцерів,
що є справжніми наставниками
і щиро вболівають за ввірені їм
підрозділи, бережуть і поважа-
ють кожного бійця. Серед таких
він назвав молодого  команди-
ра роти, людину високої честі та
професійності – капітана Андрія
Вовкуновича, уродженця Сколі-
вського району. У свій час він
вивів з-під Савур-Могили групу
солдат без жодних втрат. Вихо-
дили з оточення 21 день. Лише
добра згадка в Романа й про
військового коменданта тери-
торії, де виконував бойові зав-
дання, уродженця Мостиського
району, полковника  Юрія Мак-
симіва. Без його безпосеред-
ньої участі не обходилася жод-
на операція, він завжди був із
підлеглими попереду, у спілку-
ванні не відчувалося різниці між
рядовим та ним – полковником.
А принагідно завжди любив по-
вторювати: на війні ми всі рівні, і
завдання в нас одне – захищати
Україну. Хоча, чого гріха таїти, є
командири, що відверто демон-
стрували свою зверхність, боя-
гузливі й нещирі в стосунках, та й
в житті загалом. Недаремно ж
кажуть, що є люди, яких можна
знати все життя і забути за один
день, а є й такі, яких можна зна-
ти один день і згадувати все жит-
тя.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â²Ä ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯
ÍÅ ÓÕÈËßÂÑß

Сумління підказувало – треба захищати Україну
Березень 2015 року. На Сході України – війна з російськими

окупантами та зрусифікованими українськими запроданцями,
хоча офіційно її називають антитерористичною операцією. З
фронту у найвіддаленіші села й міста чорною птахою при-
літають трагічні звістки про героїчну загибель наших захис-
ників. Десятки поранених, чимало з яких на все життя зали-
шаються інвалідами. Військкомати проводять мобілізацію ре-
зервістів, намагаючись якомога швидше укомплектувати
армію, яку впродовж 20 років нашої Незалежності свідомо зни-
щували на догоду ворогові. Сьогодні це є очевидним.

ÄÀË² ÁÓÄÅ…
Нещодавно Турківський районний суд

Львівської області, у складі головуючого судді
Л. М. Кріля, з участю секретаря Г. З. Синичич
та прокурора прокуратури Львівської області
М. Р. Дзіковського, розглянув у підготовчому
судовому засіданні в залі суду в м. Турка крим-
інальне провадження з обвинувачення Туркі-
вського міського голови Г. Й.  Когута у вчи-
ненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У судове засідання не з’явились  захисники об-
винуваченого, хоч  були належним чином повідом-
лені про дату, час та місце підготовчого судового
засідання, оскільки один із них перебував у служ-
бовому відрядженні в м. Страсбург (Франція),
інший також за межами України, ще один захис-
ник про причини своєї  неявки не повідомив.

У підготовчому судовому засіданні головуючий
суддя Л. М. Кріль заявив самовідвід, посилаючись
на те, що вже тривалий час перебуває у неприяз-
них відносинах з  обвинуваченим у даному кримі-
нальному провадженні  Геннадієм Йосиповичем
Когутом, який подавав на нього, як суддю Туркі-
вського районного суду, всілякі необґрунтовані,
необ’єктивні та наклепницькі скарги та звернен-
ня у різні, як судові, так і інші державні органи та

інстанції, з метою перешкодити його обранню збо-
рами суддів на посаду заступника голови суду, так
і його призначенню безстроково на посаду судді.
Дані скарги та звернення в процесі їх перевірки
не знайшли свого підтвердження та були визнані
необґрунтованими та такими, що не відповідають
дійсності, а тому в силу п. 4  ч. 1 ст. 75 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, враховую-
чи вимоги ст.. 6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод та рішень Європейсь-
кого суду з прав людини «Білуха проти України»,
«Мироненко і Мартенко проти України», не може
розглядати дане кримінальне провадження по
суті, оскільки виникли об’єктивні   підстави не-
можливості забезпечення довіри до суду та з
метою недопущення сумнівів у необ’єктивності та
упередженості головуючого судді у даному крим-
інальному провадженні про обвинувачення
Г.Й.Когута  .

Суд ухвалив заявлений самовідвід  задоволь-
нити. Справу передати на розгляд іншого судді
Турківського районного суду, відповідно до ст. 35
Кримінального процесуального кодексу України.

Ольга ТАРАСЕНКО.
P.S.  Детальніше про судові справи Турківсь-

кий міський голова  Геннадій Когут розповість
у власній  статті, яка буде надрукована в одно-
му з наступних номерів газети.

6 травня 2018 року в Туркі-
вському районі, на території
Ісаївської та Ластівківської
сільських рад, відбудеться
Міжнародне авторалі «Галіція
2018». У змаганнях братимуть
участь 37 автомобільних екі-
пажів з різних країн Європи. У
зв’язку з проведенням ралі, яке
стартуватиме 6 травня, о 10.00
год., буде перекрито рух індив-
ідуального та громадського
транспорту.

Організатори змагань зверта-
ються до жителів, які прожива-
ють на території вищевказаних
сільських рад, бути обережни-
ми при виході на дорогу, пиль-
нувати за дітьми та спостеріга-
ти за проведенням авторалі у
відведених для цього місцях.

Ó ÄÒÏ çàãèíóëà
æ³íêà-ìåäèê ç³

Ëüâîâà
У неділю, 22 квітня, при-

близно о 17.00 год., на 135-му
кілометрі  автодороги Львів-
Самбір-Ужгород (поблизу
гори Шименка), водій мото-
цикла BMW, львів’янин, 1972
року народження, не впорався
з керуванням та втратив
контроль, що призвело до па-
діння мотоцикла.

У результаті ДТП пасажирка
(також львів’янка), 1979 року
народження, вдарившись у до-
рожній відбійник,  зазнала важ-
ких травм і через декілька годин
померла в реанімаційному
відділенні Турківської КЦРЛ.

Поліція з’ясувала, що група
мотоциклістів, в числі якої були
й учасники ДТП, поверталася із
Закарпаття до Львова.

Наш кор.
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10-А клас 1975 року випуску
Турківської середньої школи
сердечно вітає із ювілейним
днем народження, який відсвят-
кувала  26 квітня, однокласни-
цю – Надію Павлик (Кузьо) – і
бажає їй міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життє-
вої енергії, Божої опіки у всіх
справах.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завж-
ди буде,

Щоб все робилось легко, за-
любки,

Щоб вірні друзі зустріча-
лись всюди.

Хай мудрість літ не стане
тягарем,

Нехай душі не вигасне зірни-
ця.

І повниться до краю день за
днем

Добра і щастя золота кри-
ниця.

У тому, що нам є чим похвали-
тися, минулої неділі наочно мог-
ли пересвідчитися жителі слав-
ного міста Дрогобич та району
взагалі. В рамках  ІІ Етно-фести-
валю гостинності,   творчі колек-
тиви Турківщини дали великий
змістовний концерт, що відбув-
ся в місцевому районному На-
родному домі.

Від гостинного Франкового
краю хлібом-сіллю турківську
делегацію вітав перший заступ-
ник голови райдержадмініст-
рації Віталій Скоропад, а від на-
шого району слово мав заступ-
ник голови РДА Юрій Лило. Пред-
ставники влади обидвох районів
висловили переконання, що такі
добросусідські зустрічі надзви-
чайно важливі для взаємного
духовного збагачення, обміну
досвідом.

Святкове дійство розпочало-
ся традиційним бойківським
«Надобридень» у виконанні

троїстих музик, яке звично про-
звучало три рази – в знак поба-
жання щастя, здоров’я, щоб свя-

то добре розпочати, а ще краще
закінчити. Затим в концертній
програмі «Відлуння Бойківсько-
го краю»  прозвучали  пісні у ви-

конанні  народних фольклорних
колективів «Дністер» НД с. Вов-
че (керівник Оксана Пухир),
«Бойківчанка» НД с. Риків (кері-
вник Аліна Кричківська), «Бес-
кид» Н Д №1 с. Либохора (керів-
ник Василина Ігнатищ),
«Бойківські переспіви» РНД м.
Турка (керівник Надія Донець).
Також глядачі, що вщерть запов-

нили зал, мали можливість по-
бачити уривок з вистави Олек-
сія Коломійця «Фараони» у ви-
конанні народного драматично-

го театру  РНД (керівник Анаста-
сія Доманська). Запальні
бойківські коломийки прозвуча-
ли від троїстих музик НД с. В.
Висоцьке (керівник Володимир
Копко). Розвеселяв глядацький
зал своїм гумором Микола Ко-
марницький, а   Іван  Шушко за-
чарував усіх чудовим вокалом.
Щиро зустрічали дрогобичани
знаного на Турківщині носія бой-
ківського фольклору Любов
Федьків із с. Вовче.

Силами народного музею
«Бойківщина» (директор Русла-
на Юсипович) у просторому
фойє  Народного дому розмісти-
лася виставка бойківського
ужиткового мистецтва.

Варто відзначити, що глядачі
тепло і щиро вітали кожен вис-
туп, адже наші колективи виріз-
няються розмаїттям репертуару,
яскравими барвами самобутніх
народних строїв, унікальними
бойківськими традиціями. На
завершення концерту началь-
ник відділу культури і туризму
Дрогобицької РДА Надія Козар
подякувала колективам Турків-
щини за чудове мистецьке свя-
то. А ми, відповідно, запросили
дрогобицьких артистів до себе в
гості.

Лілія ЯВОРСЬКА,
в.о. начальника відділу куль-

тури і туризму Турківської РДА.

ÍÀÑ ÙÈÐÎ Â²ÒÀËÈ ÄÐÎÃÎÁÈ×ÀÍÈ
Добра слава про самобутні творчі колективи Турківщини

уже давно розноситься по всій Україні. Знають про бойківсь-
ких артистів й далеко за межами нашої держави. І це завдяки
тому, що учасники художньої самодіяльності щоденно й напо-
легливо працюють над збагаченням творчого репертуару,
шліфують виконавську майстерність.

Нещодавно, 20 квітня, в тер-
міналі «А» Львівського аеро-
порту відбулася міжнародна
агропромислова виставка, на
якій мені вдалося побувати. Був
я присутній на Дні українсько-
латвійського господарства і на
цікавій дискусійній панелі. Наші
аграрії мали можливість перей-
няти досвід у міжнародних
партнерів.

На цю зустріч завітав і висту-
пив з вітальним словом Прези-
дент України Петро Порошенко.
Скориставшись можливістю, я
зустрівся і переговорив з Прези-
дентом України, зокрема подав
Петру Олексійовичу особисто в
руки матеріали, де висвітлені
наші завдання, які слід викона-
ти в Турківському районі, щоб у
2020 році належно провести
Четвертий світовий конгрес
бойків, під гаслом: «Світовий
конгрес бойків – у розбудові Ук-
раїнської держави!», а в 2022
році – Сьомі Всесвітні бойківські
фестини. До цього часу необхід-

но розбудувати культурологічний
центр – музей архітектури й по-
буту під відкритим небом (скан-
сен) зі Співочим полем (20 га
землі), біля с. Явора. До речі,
його план-схему одобрили у свій
час Прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман та голова
ОДА Олег Синютка. Для розвит-
ку району і краю плануємо
відкрити в м. Турка школу обра-
зотворчого мистецтва та на базі
народного фольклорного ан-
самблю «Бойківські переспіви»
районного Народного дому – ан-
самбль пісні і танцю «Бойківщи-
на», на зразок «Гуцулії», що на
Івано-Франківщині.

Також необхідно продовжити
капітальний ремонт районного
Народного дому, придбати но-
вий мікроавтобус для РНД (для
перевезення учасників худож-
ньої самодіяльності), провести
розширення діючого народного

музею «Бойківщина», що знахо-
диться тільки в одній кімнаті
міської ратуші, та спорудити ме-
моріальний знак «Під омофо-
ром Архистратига Михаїла» –
скульптурне зображення відо-
мих особистостей Бойківщини,
придбати для РНД нові теат-
ральні крісла та вирішити інші,
як творчі, так і господарські пи-
тання.

Звичайно, що все це потребує
немалих коштів. Тому надіємо-
ся, що Президент України Пет-
ро Порошенко допоможе нам у
цьому, а також долучаться до
вирішення наших завдань очіль-
ники області, керівники району,
депутати усіх рівнів.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий конг-

рес бойків» і голова координа-
ційного центру Конгресу, дирек-
тор Турківського РНД, заслу-
жений працівник культури Ук-
раїни.

Про наші завдання Педагогічний колектив Ниж-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з
ювілеєм – 70-річчям – вчителя
української мови та
літератури – Зінаїду
Василівну Захаре-
вич – і бажає ша-
новній ювілярці
міцного здоро-
в’я, життєвої
енергії, ро-
динного бла-
гополуччя.

Летять роки, мов
лебеді у вирій.

Життя іде, його не зупи-
нить.

Прийміть вітання наші
щирі –

Ще до 100 років зичимо про-
жить.

Хай будуть поруч віра і
надія,

Як два крила, що впасти не
дадуть.

І сам Господь по милості
наділить

Ще довгих літ, щасливу
світлу путь.

Дорогу донечку, сестру, дружи-
ну і маму – Ірину Анатоліївну Дя-

кович – з 30 річчям
від дня народ-

ження вітає вся
родина і бажає
їй міцного здо-

ров’я, поваги від
людей, сімейно-

го благополуччя,
здійснення мрій,

рясних Божих бла-
гословінь.

Хай віра, надія, любов із То-
бою

Крокують у кожній хвилині
життя.

Хай серце від щастя стуко-
че піснями,

Хай гарним та світлим
буде майбуття.

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.

Ì³ãðàö³éíà ñëóæáà
ïåðåñåëèòüñÿ â íîâå
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До кінця 2018 року Турківсь-

кий районний відділ державної
міграційної служби України,
що зараз знаходиться в
будівлі  військового комісарі-
ату, переселиться у нове
приміщення на вул. Молодіж-
ну, де колись знаходилася ап-
тека.

Міська рада уже найближчим
часом має намір приступити до
ремонту приміщення, вартість
якого за попередніми розрахун-
ками – близько 1 мільйона гри-
вень. 100 тисяч гривень на це
виділила й Турківська районна
рада на сесії, що відбулася 19
квітня.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЧУЖИХ ДІТЕЙ
НЕ БУВАЄ!

На жаль, проблема несплати аліментів дуже гостро стоїть
у нашому суспільстві, адже досі не було такого механізму впли-
ву на боржника, який би не просто карав за несплату, а й ефек-
тивно попереджав її. Фактично для країни вже стало нормою,
коли один з батьків, що не проживає разом, ухиляється від
виконання своїх батьківських обов’язків. Цифри вражають -
майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення алі-
ментів перебувають на обліку виконавчої служби.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту права дитини на належне утри-
мання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення за-
боргованості зі сплати аліментів», який вступив в силу 6 лютого 2018
року, запровадив низку новацій, що посилюють відповідальність
злісних неплатників, які мають заборгованість зі сплати аліментів
понад 6 місяців. Зокрема, це позбавлення боржника права виїзду
за кордон до ліквідації заборгованості,  заборона керувати автомо-
білем, користуватися зброєю і полювати. Найефективнішим у на-
шому районі є обмеження боржника у праві виїзду за межі України,
особливо у сезон робіт у сусідніх країнах. Відділ виконавчої служби
району має позитивний досвід при погашенні заборгованості борж-
никами, яких «повернула» з кордону державна прикордонна служ-
ба.

Ще одна новація -  суспільно корисні роботи, які, на мою думку, є
ефективним заходом примусу при сприянні органів місцевого са-
моврядування, оскільки зароблені боржниками кошти будуть спря-
мовані на погашення наявної заборгованості по аліментах. Одне з
таких судових рішень прийнято і Турківським районним судом щодо
боржника, який є жителем нашого району.

Цікавинкою є відкритий реєстр неплатників аліментів, (котрі не
платять аліменти більше 3 місяців), адже цікаво знайти там прізви-
ще свого сусіда, наприклад, який «економить» на своїй дитині.

А для тих боржників, які і надалі не хочуть виконувати своїх бать-
ківських  обов’язків, хочу зазначити, що Міністерством юстиції Украї-
ни підготовлено новий пакет законопроектів, які посилять відпові-
дальність осіб, що ухиляються від сплати аліментів. Зокрема
збільшення розміру аліментів при тривалій наявності заборгова-
ності:  не платиш 1 рік і більше - сума боргу автоматично збільшуєть-
ся на 20%;  не платите 2 і більше років - сума додаткової оплати
досягне 30%; не платите від 3 років - сума боргу збільшиться на
50%. Ці кошти спрямовуватимуться не в бюджет, а відразу на раху-
нок дитини. Також введено кримінальну відповідальність з тюрем-
ним терміном до 2 років, якщо боржник-аліментник ухиляється від
суспільно-корисних робіт.

Тому злісні неплатники аліментів мають двічі подумати і зважити,
чи варта економія на власній дитині тих незручностей, перед якими
вони постануть.

Галина КОГУТ,
старший державний виконавець Турківського районного відділу

ДВС ГТУЮ у Львівській області.
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Дорогу донечку, сестричку, онучку і по-
хресницю – Аліну Михайлівну Іжик з с.

Либохора – із 10-річчям
від дня народження

щиросердечно віта-
ють тато і мама, бра-
тик Андрійко і сест-
ричка Марічка,
дідусь Іван і бабуся

Галина, хресний тато
Степан і хресна мама

Мар’яна та бажають
люблячій і милій іменинниці вирости здо-
ровою, красивою і успішною.

Нехай Ангел-хоронитель завжди огор-
тає Тебе своїм крилом, Матінка Божа
дарує Свою ласку і любов, а Господь бе-
реже Тебе, рідненька, на довгі і щасливі
роки життя.

Виростай розумна, добра і красива,
Виростай на радість рідним і бать-

кам.
Будь в житті щасливою, успіх завж-

ди май.
Щоб у Тебе під ногами квіти розкві-

тали,
А над головою сонечко сіяло.
Щоб в житті не знала Ти  горя і біди,
Щоби мрії всі збувались всюди і зав-

жди.

Дорогу матусю, люблячу бабусю, добру
і чуйну сваху – Ірину Михайлівну Шемели-
нець  з с. Либохора – із 60-річним юві-
леєм від щирого серця вітають дочка Іван-
на, зять Михайло, онуки Аліна, Андрій і
Марічка та свати із
Верхнього і бажають
дорогій ювілярці
міцного здоров’я, ро-
динного тепла і дов-
голіття.

Летять роки,
мов лебеді у вирій,

Життя іде, його не
зупинить.

Прийміть вітання наші щирі –
До років ста бажаєм Вам прожить!
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Колектив Верхньовисоцької сільської
ради сердечно вітає секретаря сільради

– Ірину Романівну Цюцик – із
ювілеєм і бажає шановній

ювілярці міцного здоро-
в’я, невичерпної життє-

вої енергії, сімейного
благополуччя, світлої
радості, Божого благо-
словення.

Хай щастя вікує у
Вашому домі

І радість хай буде
завжди.

Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ щиросердечно віта-
ють з ювілеєм, який відзначила 26 квітня,
бухгалтера Турківської
КЦРЛ – Надію Василі-
вну Павлик – і бажа-
ють шановній юві-
лярці неба безхмар-
ного, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливо-
го віку.

На честь ювілейного Ва-
шого дня

Для Вас – щонайкращі наші слова!
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!

ДНЗ №1 м. Турка представляли  Мирос-
лав Ільницький – піснею «Україно,
ненько», вокальний гурт «Діти-козачата»
(Михайло Гладиш, Мирослав Ільницький,
Олег Шуптар, Данило Криванчик, Тарас
Чолавин, Каріна Хомин, Аня Пузич, Яри-
на Гвоздецька,  Катерина Пігур, Марія Пи-
санчин (вихователь Марія Сеничич, му-
зичний керівник Ярослава Вовчанська).
Гурт «Калинонька» із дитячого садочка
№2 м. Турка (3-4-річні дітки) заспівав
пісню  «Що зробить таке веселе?», а
трирічна Ангелінка Бучак своїм дзвінким
голосочком виконала «Коломийку». Оп-
лесками зустріли глядачі  маленьку пред-
ставницю із ДНЗ №3 м. Турка Софійку
Яворську (4 р.), яка  вільно, артистично
вела себе на сцені і виконала пісню  про
Україну,  а тріо – у складі уже згаданої
Софії Яворської, Дмитрика Біди  і Рома-
на Прика  (на фото)– з цього ж садочка
порадувало присутніх піснею  «Бережі-
мо Україну» (вихователь Галина Круц,
музичний керівник Ірина  Пилипів).  Турк-
івський НВК представляла  вокальна
група, яка  виконала  пісню  про нашу

«ÄÎØÊÎËßÐÈÊ-2018»
Районний музично-пісенний фестиваль «Дошколярик-2018» відбувся мину-

лого тижня в актовій залі  Турківської школи-інтернату. З трепетним хвилю-
ванням присутні сприймали виступ кожної дитини, кожного дитячого колек-
тиву.  У декого на очах, можна було помітити, бриніли сльози, бо  дитяча
безпосередність, наївність, щирість завжди вражають до глибини душі. Рай-
онний  Будинок дитячої творчості, який виступив організатором та ініціато-
ром  цього дитячого  фестивалю,  та відділ  освіти, який сприяв  його прове-
денню, щиро дякують батькам, вихователям, музичним керівникам дошкіль-
них закладів  району за те, що вони доклали зусиль, енергії, творчої фантазії,
праці, щоб  діти гарно виступили. До речі, журі, до якого входили викладач
Турківської дитячої музичної школи Люба Гошовська,  методист відділу осві-
ти Наталія Усик, керівник гуртка Наталія Себій, методист Будинку дитячої
творчості Ірина Кузьмак, відзначило хорошу підготовку дітей у порівнянні з
минулим роком. У  фестивалі взяли участь усі запрошені, а це  5 НВК- ДНЗ та
3 дошкільні заклади нашого міста.

неньку-Україну (музичний керівник Тетя-
на Крижанівська-Кузьо).  З Боринського
НВК-ДНЗ  у святі  взяли участь  діти, віком
5 років. Це  Аліса Жавко, яка  виконала
пісню «Бабусина вишиванка»  та вокаль-
на  група (Анастасія Баб’як, Марічка На-
дич, Діана Чікель, Аліса Жавко) –   з піснею
«Україно, ми – твоя надія» (музичний ке-
рівник Ірина Цуняк). Із Лімнянського
НВК-ДНЗ глядачів потішили  своїм висту-
пом дует, у складі Соломії Кіри та Софії
Проньо, піснею «Я маленька україноч-
ка» , а Софійка Проньо ще сольно  вико-
нала пісеньку «Веселі чобітки». Участь у
фестивалі взяли вихованці старшої групи
Ільницького НВК-ДНЗ – Наталя Лозінсь-
ка, Марія Гуляк, Юлія Дяківнич, Яна Ло-
патень, Оксана Шикоряк, Галина Масли-
ган, Андріана Усик. Під  керівництвом
музичного керівника Володимира
Яворського та вихователя Марії Боднар
вони представили  глядачам вокальний
номер (пісня «Молитва за Україну») та
танець «Бойківський».  Багаточисель-
ним було представництво учасників із
Верхньояблунського НВК-ДНЗ (музкері-

вник Степан  Періг, вихователь Наталія
Саман). Солістка Андріана Пукшин зас-
півала пісню «Україночка мала», а во-
кальна група, у складі  Марії Германович,
Андріани Пукшин, Кароліни Гливчак, Юлії
Кильч, Діонісії Іванюк, виконали пісню
«Україно, ти – моя надія».

Усі діточки старалися, гарно підготува-
лися до виступів, мали музичний супровід,
красиві сценічні костюми.

У результаті журі присудило перше при-
зове  місце дошкільному навчальному
закладу №3 м. Турка та  представникам
Верхньояблунського НВК-ДНЗ.

Друге місце розподілили між собою
ДНЗ №2 м. Турка та ДНЗ №1 м. Турка,
дошкільнята з Лімнянського та Боринсь-
кого НВК.

Третю сходинку п’єдесталу посіли ви-
хованці Ільницького і Турківського НВК.

Усі учасники були нагороджені грамо-
тами і призами.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÎÐÎÃÈ – ÂÈÌÐ²ßÍ² ÄÅÑßÒÈË²ÒÒßÌÈ
Жителям сіл лімнянського та боберківського напрямків ніяк не віриться, що нарешті після численних звернень впродовж

десятиліть у різні владні інстанції, до різних керівників таки давнішня мрія сотень людей крок за кроком здійснюється. І це – не
з розряду фантазій, а реальна інфраструктурна  перспектива, яку практично втілює депутат Верховної Ради України Андрій
Лопушанський. Якось, перебуваючи на Турківщині, в часі дружньої, доброзичливої зустрічі до нього звернулася група активістів з
пропозицією облаштувати проїзні дороги з с. Дністрик Дубовий до с. Боберка та із с. Лімна до с. Дністрик Старосамбірського
району. Спершу, нічого не обіцяючи, депутат вирішив проїхатися цими ділянками не на комфортабельному авто ( зробити це було
неможливо ), а на сільській дизі. І лише пересвідчившись в реальності проектів, залучив фахівців для професійного обґрунтуван-
ня. В минулому році він посприяв у виділенні
коштів з державної субвенції – по 290 тисяч на
кожний об’єкт. Таку ж суму було виділено й на
облаштування дорожного полотна в с. Лопушан-
ка: від кінця населеного пункту і аж до інженер-
них споруд державного кордону з республікою
Польща, з перспективою відкриття тут пункту про-
пуску. Земляні роботи по останньому об’єкту вда-
лося виконати ще в минулому році, а ось на
ділянці Дністрик Дубовий – Боберка – лише роз-
почали. На заваді стала зима.

З настанням весни - їх було продовжено і за-
вершено. В даний час потужний екскаватор пра-
цює в районі села Лімна. Минулорічні, невикори-
стані кошти в бюджет не повертали – вони були
перехідними.

У кінці минулого, та й на початку поточного року,
Андрій Ярославович,  разом із своїми помічни-
ками – Ігорем Свистуном та Іриною Кірою  – дек-
ілька раз побував на об’єктах для ознайомлен-
ня з ходом ведення робіт. Спілкуючись з місце-
вими жителями, нардеп запевнив, що й цьогоріч
на ці дороги буде виділено кошти для облаштування гравійної основи.

- Зрозуміло, що наразі дороги не будуть з асфальтним покриттям, але цілком пристойними й проїзними, зручними для місцевих
жителів. У перспективі, віриться, в недалекій, коли в Лопушанці чи в Боберці відкриємо пункт пропуску, вони стануть важливими
в прикордонній інфраструктурі з якісним  покриттям. Маю надію, що чекати на це довго не доведеться. Принаймні я зроблю для
цього все від мене залежне, - наголосив Андрій Лопушанський.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Так випало, що нам довелося прой-
ти курс лікування в стаціонарі тера-
певтичного відділу Боринської МКЛ.
Тут дуже добре відносяться до хво-
рих як лікарі, так і медсестри. Різні
хворі є – немічні, старенькі, прикрі, але
медичний персонал, молодші медсес-
три ні на кого не ображаються, ні на
кого не кричать. Від них лише – увага
і добро та лагідні, заспокійливі слова.

Та й у їдальні лікарні смачно і добре
готують. На обід є і котлети, і риба,
і вареники, і млинці. Ті хворі, до яких не
мають можливості навідатись ро-
дичі, повністю обходяться такими об-
ідами.

Ставлення таке хороше до пацієнтів, що
й слів немає.

Тож висловлюємо щиру подяку усім
цим добрим людям. А саме: головному

лікарю І.І.Маркіну, заввідділу М.І.Гучку,
старшій медсестрі Д.В.Копач; медичним
сестрам – Т.Я.Середич, І.І.Марчишак,
І.Є.Марич, Л.Б.Іжик, О.Б.Падяк, Л.М.Ко-
марницькій, Р.Б.Гутчак, А.І.Богайчик,
Г.В.Фазан, І.Р.Сташек; сімейному лікарю
Н.М.Гучку, масажисту М.Ю.Іваніку; санітар-
кам відділу – М.М.Дудинець, М.Б.Пукеці,
Є.Б.Нискогуз, Н.Малетич, Г.Ісайчик. Дай
Боже їм усім міцного здоров’я і довгих та
щасливих років життя.

З повагою хворі – Т.М.Ціко, І.А.Єрега з
Либохори, М.С.Лях з В.Висоцького,
Г.П.Микитюк, Ф.І. Свердлович та А.С.Ма-
летич із Бітлі.

Лікує людська доброта
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Сам колись  в дитинстві лю-
бив малювати, працювати з олі-
вцем, вдивлятися у різні конфі-
гурації,  красиві карпатські пей-
зажі, колоритні бойківські візе-
рунки і змальовувати. Після за-
кінчення Турківської  середньої
школи Богдан Ілинич  вступив на
загальнотехнічний факультет
Дрогобицького  педагогічного
інституту. Закінчивши вуз, деякий
час  працював на шкільній ниві,
а  далі його життєва стежина
пролягла   на Турківський  світло-
технічний  завод. «Спочатку ро-
бив там креслення, потім  при-
значили   мене начальником
технічного відділу,  згодом  пе-
ревели на іншу посаду – заступ-
ником головного інженера, до-
поки доля не привела мене в
районний Будинок дитячої та
юнацької творчості»,  – ділиться
спогадами про минуле п. Бог-
дан.

– Малювання – то мій основ-
ний хліб.  Малюю пейзажі, на-
тюрморти, інколи  на  замовлен-
ня – портрети, ікони.  Але в ос-
новному  – пейзажі і натюрмор-
ти.  Намалював уже кілька со-
тень картин.  Часто замовляють

їх у мене заробітчани і везуть за
кордон –  в Польщу, Італію,
Ізраїль, Німеччину, навіть у США.

Добре, що  сучасними фотоапа-
ратами  можна робити гарні
знімки. Тож фотографую, а вже
потім вдома їх  відповідно оброб-
ляю, а малюю в  основному ол-

ійними фарбами. Малюванням
захопився ще зі школи, з почат-
кових класів.  Моя перша вчи-
телька Софія Козяк  дуже гарно
малювала і фактично прищепи-
ла мені любов до малювання.  А
на заводі –   Міргазіян Арсланов.
Я  на світлотехнічному працював
конструктором, а його майстер-
ня   була поруч. Ми обидва  лю-
били пограти в шахи,  тож  вільну
хвилину проводили за шахівни-
цею.  Так і подружили, я став ча-
стіше заходити до нього в май-
стерню і спостерігати за тим, як
він творить.  Якось і сам  взяв  у
руки  олівець і щось намалював.
Арсланов   уважно подивився і
сказав:  «Бодю, тобі  конче тре-
ба малювати». А я  фактично з
фарбами ніколи не працював,
підготовки ж не мав ніякої. Тож
він мені став  дещо показувати,
підказувати, і так  мало-помалу

затягнув  мене в живопис.  На-
ука цієї талановитої людини для
мене має дуже велике значен-
ня.  Я дякую Богу, що зустрів його
на своєму життєвому  шляху.

 У Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості Богдан Ілинич пра-
цює з 2000-го.  Йшов  тимчасово
– на рік, а  затримався донині.
Діти  його люблять, шанують, зав-
жди радяться з ним.  Він вчить
їх, як наводити перші штрихи, як
розводити фарби, щось  підка-
же, переправить.  Дехто з його
вихованців пов’язав життя з ма-
люванням, як ось Тарас Зелін-
ко, який тепер  займається ди-
зайном. Але обираючи фах ху-
дожника, ти  береш, образно
мовлячи, синицю у жменю, на-
голошує митець.   Бо живопис –
річ слизька.  Коли все добре, то
є робота, а як трошки  щось
гірше, щось не так, то й  нема.
Тому батьки  часто  радять своїй
дитині обирати щось практичне
– для життя. Хоча я вважаю, що
талант закопувати не треба, а
навпаки – розвивати.

Зараз у групі Богдана Ілинича
–   12 дітей.  Але  табу нема: є в
когось бажання вчитися малю-
вати – бере залюбки, навіть й до
25 дітей може записати у групу.
Богдан Ілліч нікому не  відмов-
ляє. «Дитина може  трохи похо-
дити, потім залишити заняття,
потім за деякий час знову прий-
ти. Мене тішить те, що дитина
малює, аніж  мала би проводи-
ти  свій час за комп’ютером», –
каже керівник гуртка.

– Деколи нас так багато, що в
одному кабінеті місця не виста-
чає.  Займаємося у двох, – каже
Анна Синета, учениця Турківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – одна з при-
зерів недавнього  районного
конкурсу малюнків «Ліс – очима
дітей», яка, окрім того, що заро-
била приз  за третє місце, ще й
одержала грошову винагороду, в
сумі 200 гривень, і цим самим
потішила свого керівника. – Бог-
дан Ілліч  дуже добрий, тому  ми
з нетерпінням чекаємо на кож-
не нове заняття.

Вихованці Богдана Ілинича
постійно беруть участь  у конкур-
сах різного рівня –  міських, рай-
онних, обласних.  Є ряд міжна-
родних конкурсів, куди діти ви-
силають свої малюнки. Позами-
нулого року гуртківці  висилали
свої роботи на міжнародний
конкурс, який відбувся  в м. Ки-
шинів. Це   Марічка Ілинич (донь-
ка п. Богдана – авт.), а також
Мілана Хомик і Мар’яна Біян.  До

ÉÎÃÎ ÏÎÊËÈÊÀÍÍß
–  ÌÀËÞÂÀÒÈ

 І ділитися цим умінням з іншими
Багато  людей схиляються до думки, що брак не грошей, а

обдарувань   робить державу слабкою.  У всі часи цінувалися
мудрі, талановиті люди –  селекціонери,  вчителі,  лісоводи,
лікарі, криміналісти,  архітектори,  художники,  спортсмени,
науковці – особистості, які підносять  свій край, свою батьк-
івщину до  висот  визнання і слави. Таких потрібно ростити,
плекати, цінувати,  прислухатися до їхньої думки та  поради і
у них вчитися.  Нещодавно я розмовляла  із   талановитим
самобутнім художником із с.Завадівка – Богданом Ілиничем.
Тож  Богдан Ілліч  каже, що наша бойківська земля   надзвичай-
но багата обдарованою  молоддю, з якої могли би вийти  відомі
митці пензля, різьбярі, поети, модельєри, але немає школи,
яка би дала їм поштовх у світ прекрасного, дорогу в доросле
життя. Таким  закладом на Турківщині  могла би слугувати
школа мистецтв, про яку вже довгий   час  йдуть розмови.
«Серце крається, що пропадають такі таланти на нашій Бой-
ківщині», – зізнається мій співрозмовник. Богдан Ілліч добре
це знає, бо вже вісімнадцятий рік працює з юними художниками
у  районному Будинку дитячої та юнацької творчості – керів-
ником гуртка  образотворчого мистецтва.

Петро Порошенко наголошує
на тому, що часто звертався до
Константинополя із проханням
надати Україні помісну право-
славну церкву.

«Під час передвиборчої кам-
панії, і у липні 2016 року, під час
звернення з нагоди 1028-річчя
хрещення України, яке відбуло-
ся дякуючи нашій матері церкви
з Константинополя, я прагнув,
щоб ці мрії нарешті здійснили-
ся. У світлий понеділок я відбув
до Царграду, Константинополя,
Стамбулу. Крім світських зустрі-
чей з президентом, міністром
закордонних справ, у мене була
зустріч з його всесвятістю патрі-
архом Вселенським Варфо-
ломієм. І не лише з ним, а й чле-
нами синоду. Ми спілкувалися

речі, ці дівчатка, та ще кілька є
таких,  які  дуже класно малю-
ють. Призових місць, правда,   за
участь в цьому  конкурсі вони не
удостоїлись, але відзначені
були. Місяць тому вихованці  Бог-
дана Ілліча  – Мілана Хомик та
Марічка Ілинич  – стали  дипло-
мантами обласного конкурсу
образотворчого мистецтва «Та-
ланти твої, Україно».

 – Для занять діти в основно-
му  приносять усе самі – папір,
олівці, фарби… – розповідає
про гурткову роботу Богдан Ілліч.
–  З цим  проблем немає, бо хо-
дять ті, які  хочуть малювати. В
такий гурток  насильно нікого не
затягнеш. Ну й, відповідно, бать-
ки  своїм дітям також допомага-
ють та  всіляко заохочують.  Ціка-
во, але відвідує гурток  більше
дівчат. Мені самому  це дивно,
бо, як правило, хлопці все-таки
мають більший хист до малю-
вання. Але дівчатка більше дис-
ципліновані та посидющі. Було
би дуже добре,  і я про це не
один раз уже казав, якби в Турці
відкрили школу мистецтв. Тала-
новитих дітей  у нас  багато.
Навіть отих кілька, про які  я ка-
зав, то  реально з них можна
робити майстрів. Малюють не
гірше за мене. Ще рік – і з ними
я не буду мати що робити. Тому
для таких дітей треба  відкрива-
ти дещо більше, аніж гурток.  У
гуртку в них немає таких можли-
востей для дальшого розвитку,
тут  усе спрощено.Тим більше,
що для нашого району це був би
великий плюс.  Майбутнє Турків-
щини  – за розвитком туризму,
художніх промислів і ремесел. А
туристу що потрібно? Гарна згад-
ка про наш район, його визначні
місця,  наші Карпати, краєвиди.
Тож чудова картина,  прекрас-
ний різьблений чи плетений
виріб, оригінальна вишивка
були би тими   пам’ятними  по-
дарунками. Потрібно це робити,
так можна заробляти і на цьому
виживати.

Герой моєї розповіді  мріє на-
писати ще багато нових картин.
Адже він художник, а художник
завжди у  пошуку. У пошуку техн-
іки, кольорів, свіжих тем. Тож
побажаємо Богдану Іллічу тала-
новитих вихованців  та  здійснен-
ня  усіх його творчих планів!

Ольга ТАРАСЕНКО.

понад сім годин. Незважаючи
на те, що я зустрічався з ним
два-три роки тому, я намагався
ставити питання про визнання

Української автокефальної цер-
кви і зараз. Тепер можу наголо-

ПОЧАТОК СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Про це під час зустрічі з керівниками фракцій Верховної
Ради заявив Президент України Петро Порошенко

фальній Українській церкві. Всі
до єдиного».

Також, як повідомив Петро
Порошенко, у нього відбулася
зустріч з його блаженством мит-
рополитом Макарієм  – главою
Української автокефальної пра-
вославної церкви. «Вранці я
дізнався результати Архієрейсь-
кого собору Української автоке-
фальної православної церкви з
дуже приємною новиною. Всі ар-
хієпископи Української автоке-
фальної православної церкви
підписали звернення до Все-
ленського патріарха і президен-
та».

«За двадцять шість років це
перший документ, який об’єднав
усіх ієрархів церков. Також патр-
іарша рада Української право-
славної церкви приєдналася до
цього звернення.

Двері відкриті. І єпископи інших
церков підписали, або розгляда-
ють можливість підписання,
звернення до його Всесвятості
щодо надання нам томоса на
автокефалію. Це абсолютно істо-
рична подія у розвитку нашої
держави», – зазначив Прези-
дент.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

ПОДАРОВАНА
ДІТЯМ

РАДІСТЬ
Діти – найдорожчий скарб,

наша надія, гордість і опора.
Розвивати, підтримувати і
заохочувати їх – святий обо-
в’язок виховного закладу,
батьків, влади.

Це добре розуміє і народний
депутат – Андрій Лопушанський,
який посприяв безкоштовному
відпочинку дітям, батькам і пра-
цівникам дитячого садочка у оз-
доровчо-відпочинковому комп-
лексі «Женева» у м. Трускавець.

Така підтримка – свідчення
вашого доброго ставлення до
дітей.

Ця поїздка відбулася завдяки
сумлінній роботі помічника на-
родного депутата п. Ірини Кіри.
Дякуємо й  батькові, водієві Ген-
надію Бенкечу.

Велике всім спасибі!

«Ми маємо унікальний шанс здійснити мрію українців. У Ве-
ликодню ніч я відвідував храми різних конфесій, крім великої
радості, віряни демонстрували надію на те, що Україна отри-
має єдину помісну православну церкву. Цим бажанням і молит-
вою українці жили від моменту здобуття незалежності», –
каже Президент.

сити на дуже приємній новині.
Україна сьогодні, як ніколи
близько до появи власної церк-
ви. Це засвідчує не лише пози-
ція Вселенського патріарха, а й
членів синоду. Я не можу відкри-
ти всі деталі, однак є ключові мо-
менти, які забезпечать цей про-
цес», – підкреслив Президент.

За словами глави нашої дер-
жави, одразу після повернення

в Україну він
провів низку зуст-
річей з українськи-
ми духівниками.
«Після моєї
зустрічі з патріар-
хом Філаретом всі
єпископи Украї-
нської православ-
ної церкви Київсь-
кого патріархату
поставили свої
підписи у звер-
ненні до Все-

ленського патріарха щодо на-
дання томосу новій автоке-

Продам бджолосім’ї та бджо-
лопакети. Ціна – договірна.

Адреса: с. Сянки, Турківський
р-н.,  моб. тел.: 098-415-65-12.
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1 травня святкуватиме свій день народження добра і щира, муд-
ра і людяна, світла і талановита людина, кваліфікований педагог,
класний керівник 6 класу Комарницького НВК – Руслана Богданів-
на Комарницька.

Шановна Руслано Богданівно, бажаємо
Вам творчого натхнення, родинного теп-
ла і міцного здоров’я. Ваші мудрість і знан-
ня – запорука Вашого і нашого успіху. Не-
хай те добро, яким Ви огортаєте усіх, по-
вернеться до Вас сторицею. Бажаємо
Вам зберігати оптимізм і надію, мати здо-
ров’я і терпіння, достаток і щастя, Господ-
ньої Вам опіки і благословення – на многії
і благії літа!

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І дням наступним від душі радіти.
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають.
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
З повагою – учні 6 класу. До привітань приєднуються їхні батьки.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітають із ювілейним днем
народження – 65-річчям, яке відзначила 25 квітня, дорогу і любля-
чу маму, бабусю і сваху – Ірину Романівну Бакай – сини Тарас і Андрій,
невістка Ірина, онуки Ольга і Олежик, свати Ірина Миколаївна і
Світлана з чоловіком Олександром; Олександр зі своєю сім’єю,
Андрій зі своєю сім’єю і бажають дорогій їм людині міцного здоро-

в’я – з роси і води, світлої радості в житті, родинного
тепла, благополуччя, добра, Божого благословення

на многії і благії літа!
Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Адміністрація і профспілкова організація Тур-
ківської КЦРЛ щиросердечно вітають з юві-
леєм водія Турківської КЦРЛ – Ігоря Йосипо-
вича Мися – і бажають шановному ювіляру
міцного здоров’я, радості, добра, довголіття,
усіх земних гараздів.

Нехай Господь здоров’я й силу посилає,
На всіх шляхах благословляє.
Щоб без горя і журби
Довгий вік прожили Ви.

Хресні мами – Катерина і Анна – від щирого серця і з великою
любов’ю вітають з днем народження дорогу похресницю, жительку

с. Либохора – Любов Михайлівну Прищ – і
бажають їй міцного здоров’я, лише радіс-
них і світлих днів у житті, любові, удачі, спов-
нення усіх мрій і бажань, щасливої долі і
Господньої ласки.

Хай збудеться все, що Ти схочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш.

Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.

Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.

Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!

Ó ÌÀÃÓÐ²
Ë²ÌÍßÍÑÜÊ²É ÑÀÄÈËÈ Ë²Ñ
Щоб ми не казали, нарікаючи на лісівників, але щорічно вони проводять значну роботу з посад-

ки лісових культур. Для прикладу, в ДП «Турківське лісове господарство» в осінньо-весняний
період щорічно заліснюють від 23 до 30 га площ, на яких, згідно актів прийомки, приживлення
становить більше 90 відсотків. Це вже інше питання, що впродовж п’яти років пересічна лю-
дина не бачить, як ростуть саджанці. Адже вони зазвичай прикриті іншою самосійною рослин-
ністюта чагарниками. Власне тому часто й  нарікаємо, що посадка нічого не дає, а коли прохо-
дить 6-7 років в об’єктивної людини думка змінюється.

По правді кажучи, цьогорічна
засушлива  весна є не дуже спри-
ятливою для посадки, однак, попри
це, минулого тижня в угіддях Вов-
ченського лісництва Турківського
держлісгоспу, у кварталі 1, виділ 2
урочища Магура, було посаджено
лісові культури на площі 1,3 га, а це
майже 6000 саджанців. З них 5200
– ялиця біла, решта – модрина
європейська. До цієї благородної і
потрібної справи було залучено
лісову охорону лісництва, праців-
ників контори держлісгоспу, участь
у посадці брали й директор Василь
Барабаш та головний лісничий Ми-
хайло Леськів, а також працівники
Турківської районної ради – Мико-
ла Лило, Володимир Шевчук та го-
лова райради Володимир Лозюк.

Загалом цьогорічної весни ДП
«Турківське лісове господарство»
планує створити лісові культури на
площі 24,3 га, уже згадуваної поро-

ди ялиці білої та модрини європейської, та ввести породи, яких не вистачає  на ділянках, що залишили-
ся під природне заліснення, – на площі 83, 2 га. Доповнення лісових культур лісівники проведуть в усіх
лісництвах на площі 80 га.

Зараз, віриться, пройдуть дощі і це буде лісівникам на руку, адже у зволоженому грунті саджанці
приживлюються значно краще. Важливо, щоб до посадки активніше долучалися голови сільських рад,
та й взагалі всі небайдужі, ті, що хочуть бачити наші Карпати вічнозеленими. Треба розуміти, що ліс
потребує постійного й особливого догляду, його треба рубати, коли йдеться про стиглі й перестиглі
деревостани, й відповідно, відновлювати. Так було завжди, й так має бути.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ГОРІВ АВТОМОБІЛЬ
У понеділок у м. Турка, перед обідом,  на вул. Молодіжна, загорі-

вся легковий автомобіль, марки  Daewoo-Lanos. Водій та пасажир
розгубилися, не знаючи, як діяти у такій ситуації. Але швидко зоріє-
нтувався турківчанин Михайло Співак, що в цей час був поруч. Він
дістав з палаючої машини вогнегасник й локалізував джерело заго-
ряння. Затим викликали пожежно-рятувальну службу, яка й завер-
шила гасіння пожежі. Вогнем пошкоджено відсік двигуна та капот.

Наш кор.

Ìîæëèâîñò³ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó
«Ðóêà äîïîìîãè»

У п’ятницю, 20 квітня, в приміщенні Турківської районної філії Львівського обласного центру
зайнятості – відбувся круглий стіл, за участі представників органів влади, соціальних парт-
нерів, суб’єктів господарювання. У заході взяли участь: Юрій Лило – заступник голови Туркі-
вської РДА, Мирослава Павлик –  директор районної філії Львівського обласного центру зайня-
тості, Микола Гут – начальник районного управління соціального захисту, Іванна Кожан –
заступник начальника районного управління соціального захисту, Ольга Андрійчин – началь-
ник відділу ТРЦСССДМ  та 11 представників бізнесу Турківщини.

Мирослава Павлик під час
ділової зустрічі з представни-
ками малого і середнього
бізнесу району розповіла ро-
ботодавцям про нові можли-
вості пілотного проекту «Рука
допомоги» – щодо можли-
вості створення нових робо-
чих місць за кошти Світового
банку та залучення до робо-
ти членів малозабезпечених
сімей, учасників АТО та внутр-
ішньопереміщених осіб.

У ході бесіди запрошених
роботодавців проінформова-
но про те, що для забезпечен-
ня роботою учасників пілот-
ного проекту, зокрема шля-
хом створення для них нових
робочих місць, фінансову до-
помогу надаватимуть  суб-
’єктам господарювання, які
працевлаштують не менш як двох осіб з числа членів малозабезпечених сімей, котрі отримують дер-
жавну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім’ям, внутрішньопереміщеним  особам, або особам,
звільненим з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менше, ніж на
два роки – за направленням базових центрів зайнятості. Також роботодавців проінформовано про те,
що фінансова допомога буде одноразова – шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-
дорученням суб’єкта господарювання витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації
підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом. Її обсяг  не може перевищувати 40
прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року. Сума
фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, сплачене суб’єктом господарювання за працевлаштованих ним осіб
відповідно до цього Порядку.

Під час проведення заходу відбулось жваве обговорення проблемних питань в режимі питання –
відповідь. Сподіваємося, що з нашою допомогою суб’єкти господарювання зможуть покращити свій
бізнес та матеріальне становище малозабезпечених, внутрішньопереміщених осіб чи учасників анти-
терористичної операції, шляхом залучення їх до цього проекту.

Жанна ЯЦКУЛЯК,
заступник директора районної філії Львівського обласного центру зайнятості.
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ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля
Дочірнє підприємство зі 100% іноземним капіталом „ЮСЕНКО Україна”

корпорації
„ЮСЕНКО Інтернешнл Інк.” Код ЄДРПОУ 30051913
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище,

ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадяни-
на-підприємця) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку
її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
79005, Львівська обл., місто Львів, площа Міцкевича, будинок 8, тел.:

(032)242-23-10, факс (032) 242-23-20
(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-

підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання гро-
мадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефо-
ну)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* .
Планована діяльність, її характеристика.
Спорудження розвідувальної свердловини №2 Вовче Бітлянської площі на

території Лімнянської сільської ради та під’їзної дороги до об’єкта на землях
Хащівської сільської ради Турківського району Львівської області із викорис-
танням бурової установки на дизельному приводі. Зберігання та знешкод-
ження відходів буріння у спеціальних ємностях з подальшим вивезенням для
захоронення у спеціально призначені місця.

2.1 Технічна альтернатива 1.
Альтернатива відсутня.
2.2 Технічна альтернатива 2.
Альтернатива відсутня.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-

тиви*.
Місце провадження планованої діяльності: планова діяльність.
Спорудження вертикальної свердловини на землях Лімнянської сільської

ради та під’їзної дороги до об’єкта на землях Хащівської сільської ради Туркі-
вського району Львівської області.

3.1 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Альтернатива відсутня, оскільки запланована до буріння свердловина є
вертикальною.

3.2 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Альтернатива відсутня, оскільки запланована до буріння свердловина є
вертикальною.

4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Буріння свердловини проводиться з метою розвідки покладів вуглеводнів

у відкладах палеогену, вивчення геологічної будови та досягнення макси-
мального вилучення вуглеводнів відповідно до вибраного оптимального ва-
ріанту розробки Бітлянської площі. Видобування нафти і газу – джерело по-
повнення місцевого та державного бюджетів, зміцнення паливно-енергетич-
ної бази України. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидо-
бувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передба-
чає 2% рентної плати за користування надрами зараховується до районних
бюджетів, 3% зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних гро-
мад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку)
відповідних природних ресурсів.

5 Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектна глибина свердловини – 650 м. Свердловина вертикальна. Кон-
струкція свердловини: направлення – 0-10 м, кондуктор – 0-100 м, експлуа-
таційна колона – 0-650 м. Площа земельної ділянки під будівництво свердло-
вини -  1,6 га.

6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами:

Щодо планованої діяльності:
- дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони – 500 м;

- дотримання нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел;

- дотримання дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здоров’я населен-

ня;
- здійснення будівництва свердловини в межах відведеної земельної

ділянки – 1,6 га.
6.1 Щодо технічної альтернативи 1
Альтернатива відсутня.
6.2 Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива відсутня.
6.3 Щодо територіальної альтернативи 1
Альтернатива відсутня.
6.4 Щодо територіальної альтернативи 2
Альтернатива відсутня.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
Щодо планованої діяльності:
Зняття родючого шару грунту, будівництво нагірноловчої канави та обва-

лування, гідроізоляція промислових майданчиків, будівництво лотків для стоку
дощових та стічних вод, рекультивація порушених земель.

7.1 Щодо технічної альтернативи 1
Альтернатива відсутня.
7.2 Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива відсутня.
7.3 Щодо територіальної альтернативи 1
Альтернатива відсутня.
7.4 Щодо територіальної альтернативи 2
Альтернатива відсутня.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо планової діяльності:
Вплив на клімат та мікроклімат – не впливає.
Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціо-

нарних і пересувних джерел викидів (дизельні двигуни приводу бурової ус-

тановки, дизельний двигун електростанції, автотранспорт, ємності зберіган-
ня відходів буріння, тощо), шумовий вплив.

Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення
аварійних ситуацій.

Вплив на поверхневі води – забір води.
Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе

забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій...
Вплив на рослинний світ – прибирання кущів на ділянці будівництва пору-

шення трав’яного покриву.
Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей та споруд

бурової установки, шумовий вплив..
Вплив на природно-заповідні об’єкти – не впливає.
8.1 Щодо технічної альтернативи 1
Альтернатива відсутня.
8.2 Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива відсутня.
8.3 Щодо територіальної альтернативи
Альтернатива відсутня.
9 Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Належність до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів (Ст.3
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” п.1.:

глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою збер-
ігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння
з метою вивчення стійкості ґрунтів).

10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Згідно вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.
12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній

громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив

на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це проце-
дура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим
цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провад-
ження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, про-
тягом щонайменше 25 робочих днів, громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності
на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (зазначений на початку цього повідомлення). Це
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропо-
зицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враху-
вати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадсь-
кості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.

14 Рішення про провадження планованої діяльності.
Згідно чинного законодавства України, рішенням про провадження даної

планованої діяльності буде:
висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість

провадження такої планової діяльності ( ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»).

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської
облдержадміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)
15 Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності,

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту
екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийсь-
ка, 98, Львів, 79026, e-mail: envir@loda.gov.ua, (032) 238-73-83

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна
особа)

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та тери-
торіальних альтернатив

Дата офіційного опублікування у Реєстрі
(автоматично генерується системою після подання через Реєстр,
не зазначається суб’єктом господарювання)

Унікальний номер
(автоматично генерується системою після подання через Реєстр,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
про оприлюднення проекту

регуляторних актів
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Зако-

ну України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»
та з метою одержання заува-
жень і пропозицій від фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань,
Турківська міська рада повідом-
ляє про оприлюднення проектів
рішень сесії Турківської міської
ради «Про внесення змін до
рішення Турківської міської ради
від 30.06.2016 №538 «Про зат-
вердження Правил благоустрою
міста Турка в новій редакції»,
«Про внесення змін до рішення
Турківської міської ради від
30.11.2017 №1205 «Про вста-
новлення ставок та пільг із спла-
ти земельного податку на 2018
рік».

Розробник: виконавчий комі-
тет Турківської міської ради.

Проекти регуляторних актів та
аналізи його регуляторного
впливу будуть розміщені (опри-
люднені) на офіційному сайті
Турківської міської ради (turka-
mrada.gov.ua) у спеціальному
розділі «Прозоре місто»
(підрозділ «Регуляторна політи-
ка»).

Термін приймання пропо-
зицій та зауважень до проектів
регуляторного акта становить
один місяць з дня оприлюднен-
ня проектів регуляторних актів та
аналізів його регуляторного
впливу.

Пропозиції та зауваження до
проектів регуляторних актів та
аналізів його регуляторного
впливу просимо надавати в
письмовій формі на адресу роз-
робника: Турківська міська
рада, пл. Ринок, 26, м. Турка,
82500. тел./факс: 3-11-90 та/або
на електронну адресу
turkamrada@ukr.net

Дорогу і люблячу донечку, сес-
тричку, цьоцю, хресну маму, жи-
тельку с. В.Висоцьке – Уляну
Василівну Надич
– з 20-річчям
від дня на-
родження ,
яке вона
святкує  27
квітня, щи-
росердеч-
но вітають
мама Людми-
ла, тато Ва-
силь, сестра Ва-
силина з чоловіком
Андрієм, сестра Михайлина з
чоловіком Михайлом, племінни-
ки Андріаночка і Марічка, по-
хресниця Соломійка і бажають
дорогій іменинниці міцного здо-
ров’я, щасливої долі, сповнення
усіх задумів, вірних і незрадли-
вих друзів, любові, удачі, Господ-
ньої ласки і благословення на
довгі і щасливі роки життя!

З 20-річчям Тебе ми вітаєм
І бажаємо на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе

знаєм, –
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітри-

ла
Мчать Твій човен до тої

землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.



 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
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎПродається дворівнева квар-
тира, загальною площею 76
кв.м., з газом, водою, каналіза-
цією. Дві кімнати, гардеробна,
ванна, кухня, коридор. Є діючий
камін, кондиціонер, балкон, два
підсобні приміщення, туалет. З
ремонтом і пластиковими вікна-
ми. Терміново, недорого.

Тел.: 0968285949,
0502058213.

Пропоную «Екоплант» – висо-
коконцентроване міндобриво
для всіх сільськогосподарських
культур.

Сильний розкислювач ґрунтів.
Звертатися за тел.: 3-27-26.

У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!
Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору

- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи

- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри

Наша адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2
Тел.: 097 331 03 94.

Продається приватизована земельна ділянка, площею 0,096
га, під забудову, в м. Турка, вул. Зелена, 17. Тел.: 0995386739.

Ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â «ABR ÁÓÄ” ïðîïîíóº çà
íàéíèæ÷èìè ö³íàìè â ðåã³îí³ ñèñòåìè óòåïëåííÿ áóäèíê³â:

– мінеральну вату;
– пінопласт;

– гіпсокартон;
– ОСБ-плита.

À òàêîæ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè:

– блоки різних видів,
– цемент,
– будівельні суміші,

– бруківка,
– пісок та щебінь.

Є МОЖЛИВІСТЬ ДОСТАВКИ.
ÍÀØÀ ÀÄÐÅÑÀ: м. Турка, вул. І.Франка, 33 м (територія ко-

лишнього світлотехнічного заводу).
Тел.: 0502637738, 0669116435.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Ганні Василівні Фатич з приво-
ду тяжкої втрати – смерті свекри.

Колеги по роботі щиро співчувають молодшій медичній сестрі те-
рапевтичного відділу Боринської КМЛ Євгенії Павлівні Нискогуз з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата.

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю зарубіжної літератури Валентині Василівні Голов-
чак з приводу трагічної смерті сина – Назара – колишнього вчителя
школи.

Учні 9 класу Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття
класному керівнику Валентині Василівні Головчак з приводу трагі-
чної смерті сина – Назара

Загублене посвідчення члена сім’ї загиблого – ААВ № 001031,
видане 13.06.2015 р. управлінням соціального захисту населення
Турківської РДА на ім’я Оксани Миколаївни Мотичак, вважати не-
дійсним.

Загублене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї – ВС 044233,
видане відділом у справах сім’ї
та молоді Турківської РДА на ім’я
Інни Михайлівни Корчинської,
вважати недійсним.

Загублений військовий квиток
НК №441420, виданий
11.04.1980 р. Турківським РВК на
ім’я Романа Івановича Костіва,
вважати недійсним.

Продаю бджоли разом з ву-
ликами.

Продаю бульбу, корову з те-
лятком. Ціна – договірна.

Тел.: 0990930560,
0685030207.

Продається приватизована
земельна ділянка,  площею
0,1499 га.

Цільове призначення: для бу-
дівництва та обслуговування
житлового будинку.

Кадастровий номер:
4620980800:19:002:0037.

Адреса: Львівська область,
село Воля-Бартатівська.

Ділянка розташована біля
траси Львів-Шегині (10 км. від м.
Львів).

Комунікації (газ, вода, елект-
роенергія) проходять повз
ділянку.

Є можливість долучити ще 10
сот., щоб збільшити площу та ви-
користати під комерцію.

Вартість: 1500$/сот. – можли-
вий торг.

Телефон: 067 67 68 976 –
Андрій.

Продається житловий будинок в м. Турка, біля Турківської ЗОШ
№1 (вул. В.Стуса). Біля будинку – 15 арів земельної ділянки. Ціна –
договірна. Телефони: 0507502555; 0954911400.

БОБЕРКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади особи
місцевого самоврядування – спеціаліста-землевпорядника .

Вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, бакалавра,
стаж роботи за фахом (відповідно до вимог), навички роботи на ПК.

Потрібні документи: заява, особова картка (форма № П-2ДС) з
відповідними додатками, копія документів про освіту, паспорта,
декларація про доходи за 2017 рік, фотокартка, розміром 4х6, ме-
дична довідка про стан здоров’я.

Термін подання документів: упродовж 30 календарних днів від
дня опублікування оголошення в газеті про проведення конкурсу.

   Додаткову інформацію можна отримати в Боберківській
сільській раді.

   Адреса: с.Боберка Турківського р-ну Львівської області, вул.
Центральна,200

  Тел.: 03(269)-3-85-36

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні

та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА  
ВИД ТВАРИН 

 
ПОПЕРЕДНЯ 
15.03.2018року 

ВІД 
25.04.2018року 

Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 36,95 34,00 
Бички  вищ.вгод.,   від 345-до 
400кг 

36,00 33,00 

Бички до 345 кг 35,00 32,00 
Молодняк  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 

36,00 33,00 

Молодняк вища вгод., до 345кг 
(телиці) 

35,00 32,00 

Молодняк середньої 
вгодованості 

30,90 28,10 

Молодняк, н/ сер. вгод. 28,15 25,40 
Молодняк, худа 20,70 18,35 
Доросла  вищої  вгод.,  від 350кг 34,30 31,00 
Доросла вищої вгод., до 350кг 33,35 30,00 
Доросла,  середньої  вгод. 30,35 27,15 

Доросла, н/середньої  вгод. 27,70 24,70 
Доросла, худа 20,90 18,10 
Коні  I  категорії 25,15 20,75 
Коні  II  категорії 23,00 18,90 
Свині  32,00 32,00 
Свиноматки 30,00 30,00 
 

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку Турківської РДА.

Турківське відділення поліції
Самбірського відділу поліції
ГУ НП України повідомляє про
оголошення конкурсу для
осіб, які вперше виявили ба-
жання служити в поліції і ма-
ють для цього освітні, мо-
рально-психологічні та
фізичні якості.

А також проводить відбір ба-
жаючих вступити на навчання в
Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ, На-
ціональну Академію внутрішніх
справ, Донецький юридичний
інститут Міністерства внутрішніх
справ, які займаються підготов-
кою фахівців для національної
поліції України.

Управління соціального за-
хисту населення Турківської
РДА просить звертатися всіх
бажаючих оздоровити своїх
дітей влітку 2018 року. На сьо-
годні виділено такі путівки:
«Молода гвардія» – з 30.04.до
20.05.2018р., «Артек» – з 05.05.
до 25.05.2018р.

За детальнішою інформацією
звертайтеся в управління соц-
іального захисту населення.
Тел. 3-15-35, 3-14-57

Реєстр одержувачів послуг
У системі міграційної служби створено реєстр одержувачів

послуг через спрощену систему –  Інтернет для видачі пас-
порта громадянина України (id-картки та паспорт для виїзду
за кордон).

Працює він так: людина заходить на сайт http://dmsu.gov.ua, розділ
«Електронна черга» і шукає, в якому підрозділі і на які дати є вільні
місця. Відповідно реєструється там. Це може бути будь-який насе-
лений пункт України, де є підрозділ міграційної служби.

ÂÈÍÓÂÀÒÖß ÄÒÏ ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ
за вчинене він відповідатиме перед законом

На жаль, 24 квітня, в реанімаційному відділенні Турківської
КЦРЛ, помер 25-річний потерпілий в дорожньо-транспортній
пригоді, що трапилася 15 квітня в с. Нижнє Висоцьке.

Згідно з проведеними оперативно-пошуковими заходами, 19
квітня винуватця дорожньо-транспортної пригоди було встановле-
но, ним виявися 19-річний житель с. Н.Висоцьке.

Даючи свідчення, він пояснив, що керуючи автомобілем
Volkswagen Passat B-4 на польській реєстрації, не побачив на
проїжджій частині потерпілого і вчинив наїзд, а з місця пригоди втік,
очевидно через те, що злякався.

Транспортний засіб вилучено, призначено цілий ряд експертиз.
По факту відрито кримінальне провадження. За вчинення ДТП та
залишення місця пригоди й ненадання потерпілому допомоги, 19-
річному водієві невдовзі оголосять дві підозри.

Наш кор.


