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Депутатський корпус Ясеницької сільської ради сердечно вітає із
прекрасним життєвим ювілеєм Ясеницького сільського голову –
Оксану Василівну Кузьмич.

Шановна Оксано Василівно, дай Боже Вам у
здоров’ї, радості, мирі, гараздах і достатку

прожити ще багато-багато років життя.
Великого Вам людського щастя, вічної
душевної молодості і Господнього бла-
гословення.

Господня ласка з неба злине
Із чаші сонця з Божої руки,

Й промінням райдуги до Вас хай пли-
не
В святковий день, і завтра, і завжди.

Добра Вам бажаємо, як море безкрає.
Багато Вам днів, – коли  сонечко сяє.

І гарного настрою, чистого неба
Здоров’я й достатку – всього, чого треба.

Молодіжний
фестиваль у Зашкові

15-17 червня проходитиме  молодіжний фестиваль «Зашків», у
селі Зашків Жовківського району  Львівської області. Даний захід
проходитиме у рамках святкування Дня молоді та приурочений до
127-ї  річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця.

Фестиваль, який уже став традиційним, проводиться у такому фор-
маті уже одинадцятий  рік поспіль, має на меті виховання українсь-
кої молоді у дусі національних традицій, духовності та патріотизму,
формування свідомої громадянської позиції, створення умов для
самореалізації молоді, заохочує до налагодження дружніх відно-
син між молодіжними лідерами  з усіх областей України. Молодіжні
громадські організації Львівщини були ініціаторами та засновника-
ми фестивалю. У різні роки на святі збиралось від трьох до десяти
тисяч молоді з України та інших країн.

Контактна особа – Андрій Ковальський, директор Львівського
обласного молодіжного центру, тел.: (067)7237639.

ÎÄÍ² ÁÓÄÓÞÒÜ,
²ÍØ² – ÐÓÉÍÓÞÒÜ

Ç ÄÈÏËÎÌÎÌ – À
ÁÅÇ ÐÎÁÎÒÈ

Випускникам технікумів,
ліцеїв, вищих навчальних зак-
ладів нині нелегко знайти дер-
жавну роботу. Тому багатьом
доводиться в пошуках заробі-
тку виїжджати за межі  об-
ласті, і  навіть країни.

Так, за даними Турківської рай-
онної філії Львівського обласно-
го центру зайнятості,  упродовж
минулого року  у них на обліку
перебувало 54 особи з числа ви-
пускників вищих навчальних зак-
ладів, з них працевлаштовано 6
осіб, 20 осіб припинили реєстра-
цію. Впродовж першого кварта-
лу поточного року перебувало на
обліку 32 особи – випускники ви-
щих навчальних закладів. Пра-
цевлаштували всього 2 особи, 11
припинили реєстрацію.

Станом на 1 квітня 2018 року
на обліку у пошуку роботи у
Турківській районній філії
Львівського ОЦЗ перебуває 19
таких осіб.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Гостинно запрошує «Сонечко»
У суботу, 5 травня, відкриває весняно-літній сезон зона

відпочинку «Сонечко» по вул. Міцкевича, неподалік АЗС «Агро
ЛТД».

Режим роботи:  понеділок-п’ятниця – з 12.00 до 19.00 год., неділя
– з 11.00 до 20.00 год.,  вихідний день – субота.

На відвідувачів тут чекають смачні страви як для малечі, так і для
дорослих, а також цікаві розваги.

На превеликий жаль, цю
загальновідому фразу,
яка зазвичай засвідчує
про аморальну поведінку,
уже вкотре доводиться
застосовувати по відно-
шенню до наших славних
бойків, які не вміють та
не хочуть берегти ство-
рене руками інших майно,
більше того, для власної
вигоди розкрадають наші
спільні надбання. Кричу-
щих випадків – безліч. Це
зрізані поручні на мостах,
викрадені з обабіч доріг
загороджуючі троси і
таке інше.

А ось вандалізм, що не-
давно вдалося зафіксувати
на відремонтованій трасі
Львів-Самбір-Ужгород, про-
сто вражає нахабністю. Не-
подалік м. Турка, наразі невідомі особи, викрали декілька металевих опор, які утримують відбійник, що
в разі ДТП, може утримати авто й зберегти життя водія чи пасажирів. Важко сказати, для чого нахабам
знадобилися ці металеві швелери: для господарських потреб, чи просто здали на металолом. Дивує
інше, що по даній ситуації немає жодного звернення у правоохоронні органи як від шляхової органі-
зації, що експлуатує дорогу, так і від місцевої влади, представники якої мало не щодня проїжджають
повз місця злочину.

Не піддається здоровому глузду й те, як важко вдалося вишукати кошти на ремонт цієї дороги і як
легко й безкарно ми самі її знищуємо, не задумуючись про можливі наслідки такого зухвальства.

Хочеться вірити, після нашої публікації відповідні служби відреагують на таке беззаконня і зроблять
все можливе для встановлення  зловмисників – і відповідно їх покарають. Тоді це буде доброю наукою
для тих, хто полюбляє зазіхати на чуже.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу маму і бабусю – Марію Іванів-
ну Майовець – жительку м. Турка, із ювілеєм
щиросердечно вітають сини Михайло, Іван,
Ярослав, дочка Марія, невістки Галина,
Богдана, Галина, зять Андрій, любимі ба-
бусині онуки Діана, Януся, Софійка, Олек-
сійчик, Анічка і бажають їй міцного здо-
ров’я – на довгі роки життя, родинного
добробуту, любові, миру, радісних подій,
рясних Божих благословінь.

В Божий день цей пречистий, у весняне
це свято,

Журавлі принесли Вам весну шістдесяту.
Як летіли, спішили, натомили крилята,
Та рідненьку людину не гріх привітати.
Тож хай Матінка Божа Вам всякчас помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у змові.
Сонця, миру, достатку і, звичайно, любові!
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У порядок денний були вклю-
чені  питання, що стосувалися
надання дозволу на виготовлен-
ня проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок
комунальної власності для буді-
вництва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських
будівель та споруд заявникам-
учасникам АТО. Їхні заяви було
задовольнено. Кільком іншим
учасникам бойових дій було

відмовлено у їхніх проханнях, у
зв’язку з відсутністю на даний час
вільних земельних ділянок. Але
заяви  ці  міська рада не відкла-
дає, як мовиться, у довгий ящик,
а як тільки буде вирішено питан-
ня з розширенням меж міста,
затвердженням генерального
плану Турки, згаданим заявни-
кам у порядку черги буде виді-
лено ці земельні ділянки.

Відповідно до рішення сесії

Турківської міської ради № 1242
від 21.12.2017р. п.13 «Залишки
станом на 01 січня 2018 року по
загальному та спеціальному
фонду спрямовувати на видатки
при потребі виключно згідно
прийнятих рішень сесії міської
ради», сесія міської ради вирі-
шила: спрямувати кошти в сумі
2 110 000,00 грн. із залишку, ста-
ном на 01.01.2018 року по за-
гальному фонду, на фінансуван-
ня реконструкції нежитлового
приміщення в м.Турка по вул.Мо-
лодіжна, 46/23, (ремонт колиш-
ньої аптеки, де буде знаходити-

ся міграційна служба) виділено
коштів в сумі 350000,00 грн.; ре-
монт комунальної дороги м.Тур-
ка (вул.Міцкевича)   – 1 680 000,
00 грн. Є надія, що після проход-
ження усіх тендерних процедур,
всередині літа почнуть уклада-
ти бруківкою частину дороги по
цій вулиці  – від залізничного
вокзалу до автовокзалу. Також
сесія вирішила  відкрити бюд-
жетні асигнування по загально-
му фонду на оплату допомоги на
оздоровлення техпрацівникам
дошкільних навчальних закладів
по КПКВ 101010 (дошкільна ос-
віта) КЕКВ 2111 (заробітна пла-
та) –  в сумі 66 000,00 грн. КЕКВ
2120 (нарахування на заробітну
плату)  – в сумі 14 000,00 грн.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÓÒÎ×ÍÈËÈ ÁÞÄÆÅÒ ÏÎ
ÇÀÃÀËÜÍÎÌÓ ÔÎÍÄÓ

Минулого тижня відбулася чергова 48 сесія 7 скликання Тур-
ківської міської ради.  Хвилиною мовчання депутати вшанува-
ли пам’ять учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,
яких, на жаль, сьогодні уже немає серед нас.

Працівники Ясеницької
сільської ради щиросердечно
вітають із ювілеєм сільського
голову – Оксану Василівну Кузь-
мич.

Шановна Оксано Василівно,
хай наступні роки та майбутні до-

роги рясніють
міцним здоров’-

ям, радістю,
добром, лю-

бов’ю і ми-
ром. Хай
щ а с т и т ь
Вам у всіх
намірах та
з а д у м а х ,
Божого Вам
бл аго с л о -
вення на

многії і благії літа!
Хай ладиться скрізь: на ро-

боті, в родині,
Щоб радісний настрій у

серці не згас.
Все світле і гарне, що тре-

ба людині,
Нехай неодмінно приходить

до Вас.
Хай щастя приходить і

ллється рікою,
Хай горе обходить завжди

стороною.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці завжди хай живе

доброта.

Колектив команди СК-23 воє-
нізованої охорони Львівської
залізниці щиросердечно вітає із
60-річчям , яке відзначив 30
квітня, ко-
легу по ро-
боті, доб-
ро поряд-
ну, чуйну і
щиру лю-
дину –
Ярослава
Володими-
ровича Коз-
ловського – і бажає
шановному ювіляру доброго
здоров’я, життєвих сил і енергії,
мирного безхмарного неба, ро-
динних гараздів, достатку, доб-
ра, поваги та ще багато-багато
щасливих літ прожити під Гос-
поднім благословенням.

Нехай Вам Бог пошле здоро-
в’я й сили,

Весна дарує молодості
цвіт.

Щоб Ви добро на цій землі
творили

З любов’ю в серці ще бага-
то літ.

ØÒÐÀÔÈ ÄËß ÏÀË²¯Â, Â²ÐÈÒÜÑß, ÇÐÎÑÒÓÒÜ
За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, за тиждень ряту-

вальники більше ста разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави та чагарника, а також
на гасіння торфу. Загальна площа охоплених вогнем  територій становила більше 85 га.

На превеликий жаль, байдужі люди  не розуміють, що необдума-
не паління  сухої рослинності призводить до загибелі усього живо-
го і може спричинити лісову пожежу, яка здатна за лічені хвилини
знищити не один гектар лісу. Власне такі пожежі швидко поширю-
ються, особливо у вітряні дні, завдаючи величезних збитків галузі.

Сьогодні за самовільне спалювання сухої рослинності або її за-
лишків, особи, винні в підпалі, несуть адміністративну відпові-
дальність у вигляді штрафу – від 170 до 1190 гривень. Але зважаю-
чи на  небезпеку такого згубного явища та великі збитки, Мінприро-
ди пропонує збільшити штрафи для паліїв у кілька десятків разів.
Зокрема пропонується їх встановити в розмірі від 3060 до 6120
гривень. За ці ж дії, що вчинені в межах територій та об’єктів приро-
дозаповідного фонду, розмір штрафів може досягати понад 12 тисяч гривень – для фізичних осіб, та
понад 20  тисяч гривень – для юридичних та посадових осіб. І добре було б, якби їх  узаконили уже
найближчим часом, тоді можливо вдалося  б зупинити весняно-осінні вогняні пошесті.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÌ²ÒÒªÂ² ÇÂÀËÈÙÀ
ÇÀÃÐÎÆÓÞÒÜ ÄÎÂÊ²ËËÞ

Одне з таких стихійних звалищ утворилося неподалік ко-
лишнього приміщення терапевтичного відділу лікарні, на вул.
Січових Стрільців. Раніше про вивіз сміття дбала лікарня, а
потім, коли терапія перебралася на вул. Військове містечко,
у с. Завадівка, то й сміттєві баки звідси забрали. Але ті, хто
звик викидати сюди різний непотріб, і далі продовжують зно-
сити його на те ж саме місце, утворюючи смердючий розплід-
ник інфекцій. Та ще й поблизу медичного закладу – дитячої
лікарні.

Приміщення старої терапії зараз знаходиться на обслуговуванні
Турківського терцентру. Там заплановано зробити будинок для пе-
ребування одиноких пристарілих громадян. Очевидно, терцентр
(якщо це зараз справді його територія), мав би укласти договір із
ЖКУ на встановлення тут сміттєвих ящиків і вивіз твердих побутових
відходів. Але якби ця територія була обгороджена! Майже поруч
розташоване дитяче відділення Турківської лікарні, а неподалік про-
живають мешканці вулиці Січових Стрільців, частини Середньої і
Стельмаха. Звідси й виносять сміття, адже його кудись дівати тре-
ба.

Як повідомив редакцію т.в. о. начальника КП «Житлово-комуналь-
не управління» Ігор Солопатич, він знає про дану ситуацію. Жителі,
які проживають поруч згаданого смітника, справно не платять за
вивіз твердих побутових відходів, тож поставити там ящики, які за
мить знову наповняться сміттям, – це працювати собі  у збиток. Бо

за вивіз сміття потрібно платити, у комунальників немає зайвих  гро-
шей на пальне для заправки сміттєзбиральної машини, й так лед-
ве кінці з кінцями зводять. Тому якщо люди хочуть, аби там постави-
ли ящики й забирали сміття, потрібно укласти договір з житлово-
комунальною службою і виконувати його. Раніше, зазначив Ігор Ярос-
лавович, хоч трохи боялися такі порушники санітарної чи екологіч-
ної інспекції, зараз ці служби не працюють. Основний акцент ро-
биться на людсь-
ку совість. А до неї,
як бачимо, нам ще
далеко: і платити
не хочемо, і в
смітті сидіти та-
кож. Треба на-
решті зробити
вибір:  стаємо ци-
вілізованими, чи
йдемо до екологі-
чної катастрофи?

До речі, непо-
далік згаданого
смітника, просто
на дорогу, під ноги
перехожим, уже другий рік тече смердючий струмок з нечистот, які
витікають із збірника каналізації, що знаходиться поблизу колиш-
нього багатоквартирного, як колись казали «колгоспного», будин-
ку. Якщо жильці будинку не зберуть кошти, не замовлять асенізац-
ійну машину і не почистять каналізацію, до винних прийматимуть
міри адміністративного впливу.

Ольга ТАРАСЕНКО.

“ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ
НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ”
обрано переможців районного конкурсу

23 квітня 2018 року відбулося засідання районної конкурсної
комісії Турківської  районної  ради для проведення щорічного
конкурсу «Екологічно чистий населений пункт» (I етап). Пе-
реможцями районного конкурсу «Екологічно чистий населе-
ний пункт» у IV категорії (сільські ради) визнано проект
«Організація роботи із впровадження екологічних заходів та
забезпечення їх виконання на території села правил дотри-
мання санітарного стану та благоустрою Ільницької
сільської ради».

Друге місце присвоєно проекту «Організація роботи із впровад-
ження екологічних заходів та забезпечення їх виконання на тери-
торії села – правил дотримання санітарного стану та благоустрою с.
Ясениця та с Кіндратів».

II етап конкурсу буде проведено обласною конкурсною комісією
до 1 липня 2018 року. Місцевим радам населених пунктів, які зай-
муть призові місця в конкурсі, будуть вручені  дипломи Львівської
обласної ради I, II та III ступенів, а також з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища на реалізацію та вирішен-
ня локальних екологічних проблем виділяються кошти. 

Син убив батька
У четвер, 26 квітня, до Турківського відділення поліції звер-

нувся житель м. Турка і повідомив, що в одному з будинків у
Середній Турці виявлено мертвим господаря – Івана Сакаля –
1960 року народження.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група зафіксувала на
тілі загиблого ознаки насильницької смерті. Проведеними розшуко-
вими заходами було встановлено, що завдав йому їх син Микола,
1985 року народження. Спершу він не зізнавався в скоєному. І лише
після того, як правоохоронці навели незаперечні докази убивства,
він розповів, що між ним і батьком виник словесний конфлікт, в про-
цесі якого він наніс смертельні тілесні ушкодження.

На жаль, уже вкотре доводиться констатувати жахливі злочини,
вчинені в стані алкогольного сп’яніння. В даному випадку обидва, як
син, так і батько, добряче заглядали в чарку, вели аморальний спосіб
життя.

Зловмисника заарештовано. Він перебуває в ізоляторі тимчасово-
го утримання. Йому повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

Наш кор.
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10-А клас 1975 року випуску
Турківської середньої школи
сердечно вітає із ювілейним
днем народження, який відсвят-
кувала  2 травня, однокласницю
– Ірину Русакевич (Сакаль) – 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.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
сердечно вітають з ювілейним
днем народження
молодшу медич-
ну сестру хірур-
г і ч н о г о
відділення –
Ірину Ми-
р о н і в н у
Хомик –
і бажа-
ють ша-
новній ювілярці
неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без
ліку і довгого віку.

Хай доля шле Вам і добро, і
щастя,

Міцне здоров’я, море благ
земних,

А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,

Нехай ще довго стеляться
до ніг.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із юві-

леєм заві-
д у в а ч а
ФАПу с. Ісаї
– Ганну Ми-
х а й л і в н у
Галишин –
і бажають

ш а н о в н і й
ю в і л я р ц і

міцного здо-
ров’я, світлої

радості в житті,
родинного тепла,

Господнього благословення.
Хай квітує добро на життє-

вому полі,
Хай світанки дарують на-

снагу щодня.
Хай крізь хмари й туман по-

сміхається доля,
Килимами дороги Вам всте-

ляє весна.

ДЕТІНІЗАЦІЯ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

З метою легалізації виплати заробітної плати, виявлення
прихованої зайнятості населення, підвищення рівня соціаль-
ної захищеності населення, забезпечення повноти і своєчас-
ності сплати податку на доходи з фізичних осіб та єдиного
соціального внеску, ліквідації заборгованості з виплати заро-
бітної плати, в районі створено комісію з питань детінізації
заробітної плати.

Як відомо, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року стано-
вить 3 723 гривні. 9 СПД в районі виплачують заробітну плату нижче
мінімально встановленого рівня, або 4% до загальної кількості.
Однак, ряд суб’єктів господарювання Турківського району – 108 СПД
– виплачують середню заробітну плату по підприємству на рівні 3
723 гривень, що складає 48,43% до  загальної кількості платників,
що є нижче від середньої заробітної плати, згідно з статистичними
даними у Турківському районі, яка станом на 01.02.2018 року ста-
новить 5796,09  грн.

Поряд з цим, 37 суб’єктів господарювання нараховує середню
заробітну плату найманим працівникам від 3724,0 до 4000,0 гри-
вень.

Зараз в районі спостерігаємо дефіцит робочої сили у зв’язку з
трудовою міграцією. Таким чином, втрачається трудовий потенціал,
особливо кваліфікованих працівників.

Турківська районна державна адміністрація закликає робото-
давців не використовувати різні способи мінімізації заробітної пла-
ти (виплата зарплати в «конвертах», оформлення трудових відно-
син на неповний робочий день, відпустка без збереження заробіт-
ної плати, укладання цивільно-правових договорів, де фактично
відбуваються трудові відносини).

Також слід звернути увагу на заробітну плату керівників
підприємств, фахівців з досвідом роботи в певних галузях, оскільки
дана категорія працівників повинна отримувати заробітну плату вищу,
ніж некваліфікований працівник.

Наголошуємо, що у зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної за-
робітної плати, з 1 січня 2018 року  зріс і розмір фінансової відпов-
ідальності за порушення вимог трудового законодавства.

Лише додержання працедавцем трудового законодавства та за-
конодавства про зайнятість гарантує стабільний прибутковий бізнес
і дасть змогу уникнути непорозумінь із найманими працівниками і
контролюючими органами.

Не будьте байдужими до власного майбутнього!
Микола ЯВОРСЬКИЙ,

перший заступник голови Турківської  районної  державної ад-
міністрації.

– Звичайно, цими ділянками
користуються жителі міста, ок-
ремі з них уже мають кадастрові
номери на землю,  тому   ми
переговоримо з тими людьми і
лише після цього приймемо
відповідне рішення. Якщо  вда-
сться знайти спільну мові вони
відпустять свої ділянки, то за-
гальноміський цвинтар таки
буде у Горішній Турці, – каже
міський голова Геннадій Когут. –
Тоді  це не буде створення ново-
го кладовища, а продовження
вже існуючого, що менш обтяж-
ливо для міського бюджету. Бо
на створення нового – пішли би
досить суттєві кошти.

Хочеться нагадати й про по-
рядок на наших цвинтарях. На-

ÖÅ ÒÐÈÂÎÆÈÒÜ ÓÑ²Õ
Місцем вічного спочинку людини  є кладовище. У нашому рай-

центрі їх є три – біля  найдавнішого храму Святого Миколая,
що знаходиться  в центрі Турки,  та у Середній  і  Горішній
Турці. Якщо із  цвинтарями в Горішній і Середній частині міста
проблем із місцем для поховання наразі не виникає, то  на цен-
тральному кладовищі, де хоронять  найбільше людей, знайти
його стає все важче. Тому про вибір  вільної  земельної ділянки
під  новий цвинтар заговорили ще кілька років тому. Останній
час пропонували   виділити її в урочищі Чищувате (вул. Трав-
нева). Це приблизно там, де  у свій час знаходився столярний
цех  районного побуткомбінату.  Але ця ділянка землі добре
підходила б під  створення кварталу забудови для учасників
бойових дій. Та частина, яка знаходиться у природоохоронній
зоні (недалеко протікають два потічки), могла би підійти для
виділення ділянок під  ведення ОСГ,  решта – під будівництво
житла.  Ще й рекреаційну зону можна було би зробити. До того
ж,  поруч проходить газопровід. Тому  міська рада стала шука-
ти інше місце під  цвинтар. І стали розглядати питання, аби
продовжити існуючий цвинтар у Горішній  Турці. Там місця є
багато.

приклад, про те, аби на цвинтарі
в Середній  Турці  було чисто і
прибрано, дбає церковний ком-
ітет та настоятель храму о. Ігор.
Вони постійно нагадують  пара-
фіянам, аби пильнували за мо-
гилами покійних родичів, не куп-
ляли штучних вінків, викидали їх
не  де  кому заманеться,  а у
спеціальний великий  дерев’я-
ний ящик, який  виготовили самі
ж парафіяни.  Коли цвинтар за-
ростає травою, її час від часу
скошують: збирається кілька
чоловіків (7-8 осіб) з тримерами
(кошти на  їх заправку виділяє
церква) і  буквально за кілька
годин вся територія покошена.
Те ж саме  й зі старими дерева-
ми та кущами на  цвинтарі. Про

те, аби вони були зрізані,  також
подбала церковна «двадцятка»,
на чолі з активним її головою  Ва-
лерієм Копитчаком. Такий же
самий порядок і на цвинтарі в
Горішній Турці, де головою цер-
ковного комітету  Володимир
Кітраль.  Невже ж не можна так
зробити і в центрі міста? Зібра-
тися  членам  трьох  церковних
комітетів – церкви Покрови Пре-
святої Богородиці,  Різдва Хрис-
тового  і св. апостолів Петра і
Павла, римо-католицької церк-
ви – і порадитися, як зробити,
аби на  міському цвинтарі  зав-
жди  було скошено, прибрано  і
зрізано  старі дерева. Не чека-
ти, що хтось чужий прийде і зро-
бить порядок. Хоча міська рада
каже, що чим зможе – допомо-
же.  Спеціально людини, яка б
відповідала тільки за порядок
на цвинтарі, у міській раді
немає. Є  робітник, який вико-
шує траву у парках, він же і  на-
глядає за цвинтарем.

До речі, про  звалені буревієм
дерева на міському кладовищі.
Частину з них уже порізано: і си-
лами міської ради, і силами са-
мих же потерпілих,  та зроблено
порядок на місці падіння дерев.
Решту  дерев міська рада буде
зрізати власними силами.

–  Але для цього потрібно мати
добротну, сильну бензопилу.
Тому  через систему торгів Про-
зорро закуповуємо її, – пояснює
міський голова. –  Ця процеду-

ра  вже  тягнеться півтора міся-
ця. Як  купимо нову  бензопилу,
будемо й далі різати повалені
дерева . На допомогу, згідно до-
говору, візьмемо тих чоловіків,
хто стоїть на обліку у філії центру
зайнятості. А далі потрібно
зрізати решту старих дерев, що
ще ростуть., Тож, якщо  виділить
на це  кошти сесія міської ради,
будемо домовлятися із відпові-
дними організаціями на  прове-
дення таких робіт. І якби ми ре-
гулярно не вивозили сміття, яке
накопичується   за ворітьми
цвинтаря, то дуже скоро там би
утворилося стихійне сміттєзва-
лище.  Слава Богу, що вже мен-
ше люди купляють штучні квіти і
вінки та ставлять їх на могили.
Бо ще донедавна з цим був
справжній жах. Маємо надію на
допомогу  священослужителів,
церковних комітетів у питанні
наведення порядку на кладови-
щах міста. Адже ініціатива має
йти знизу – від  людей, гро-
мадських активістів. Бо як ми
будемо відноситися до місць
вічного спочинку наших  родичів,
близьких, знайомих, так і май-
бутні покоління шануватимуть
пам’ять про нас.

Ольга ТАРАСЕНКО.
P.S. Минулої п’ятниці  відбу-

лася зустріч міського голови  із
жителями вул. Горішня. Вони
висловили свою позицію сто-
совно  розширення цвинтаря.
Люди  категорично проти,
щоби тут було міське кладо-
вище, але готові віддати свої
ділянки під  квартал забудови
для учасників  антитерорис-
тичної операції.

Здійснена мрія
Довго ми, учні, вчителі та громадськість села, мріяли про

нову школу. І нарешті мрія стала дійсністю. Тепер школярі
вчаться у світлих класах, займаються фізкультурою в чудо-
вому спортивному залі. Вчителі мають можливість освою-
вати нову   комп’ютерну техніку.

Та для повного завершення нашої новобудови, придбання об-
ладнання потрібні кошти.

Педколектив та громада села з розумінням ставляться до по-
треб школи. Вчителі за власні кошти (9400 гривень) придбали стен-
ди для класних кімнат 1-4 класів, демонстративні таблиці, стенди
для фізкабінету, хімкабінету, класу-кабінету математики, іноземної
мови, української мови, зарубіжної літератури, образотворчого ми-
стецтва, стенд пам’яті Небесної Сотні.

Батьківська громада, на суму 68000 гривень, закупила і встано-
вила на вікна в класах жалюзі, так як класи дуже сонячні, а це в
свою чергу впливає на зір учнів та якість зображення на екрані під
час використання ТЗН та записах на класних дошках.

Дирекція Нижньояблунської школи висловлює подяку педагогіч-
ному колективу школи, громадськості села, та зокрема за організа-
цію збору коштів на жалюзі, їх встановлення – голові опікунської
ради Василю Івановичу Рембішу, голові батьківського комітету –
Василю Васильовичу Стахніву, членам батьківського комітету – Марії
Гелярівні Будз,  Галині Михайлівні Куприч.

Олександра СТОЯК,
директор школи.

Ñòàíö³ÿ «Çàõ³äíà» –
äèñêîìôîðò äëÿ ïàñàæèð³â
Своїм зверненням на адресу міського голови м. Львів Андрія

Садового Турківська районна рада вкотре нагадала про вкрай
незадовільні умови для пасажирів самбірського, старосамбірсь-
кого та турківського напрямків на станції «Західна». Тут не
облаштовано зал для очікування автобусів, щоб скористати-
ся туалетом, треба вистояти величезну чергу, не кажучи вже
про те, де б можна зручно посидіти, заховатися від вітру чи
дощу з маленькою дитиною.

Своїм зверненням депутати районної ради підтримали численні
прохання громадян та органів влади таки повернути кінцеву зупинку
автобусів на площу Двірцева, поруч з залізничним вокзалом, як це
було раніше. А якщо вже вкрай необхідно, щоб маршрутки курсували
лише до станції «Західна», то перед тим тут потрібно створити всі
умови, щоб пасажири почувалися не покинутими, а відчували справ-
жню турботу влади та перевізників.

Очевидно, для того щоб ситуація зрушилася з мертвої точки, подібні
звернення варто надсилати не лише Львівській мерії, а й Львівській
облраді та адміністрації, зрештою навіть Президенту  України та Ка-
бінету Міністрів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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– Чи продовжується й далі
співпраця пожежників Турків-
щини із  «стражами пожарня-
ними»  Республіки Польща?

–  Ця співпраця у нас з кож-
ним роком лише міцнішає. Як
відомо,  бойові машини у нас
дуже старі, тож наші сусіди по-
дарували нам один автомобіль,
він справний, стоїть на бойово-
му розрахунку.  Ми сердечно
вдячні їм за такий  потрібний
подарунок.  І плануємо, якщо
вдасться,  придбати ще один
пожежний автомобіль. Маємо
тісну співпрацю  і порозуміння з
польськими партнерами – зок-
рема  з гміною Ноздрєц. Війт
гміни Анатолій Громала й надалі
планує допомагати турківським
пожежникам  і чекає нас з
дружнім візитом у травні.
Польські колеги також привез-
ли нам   спеціальні гумові чобо-
ти, пожежні рукави…

– А  як у вас взагалі  справи
з матеріально-технічним за-
безпеченням пожежно-ряту-
вальних частин?

– Звичайно, що катастрофічно
бракує фінансування на таке
забезпечення. Як я уже казала,
минулого року відбулася закупі-
вля пожежних рукавів завдяки
польським колегам, а також
сприянню  нашої  міської  ради.
Є певні програми і Турківської
міської ради, і Турківської рай-
онної ради, спрямовані на по-
кращення нашої матеріально-
технічної бази, бо дійсно  по-
трібно всього. Приміром,  в рай-
оні, їдучи на Бориню, зроблено
гарні дороги, проходять ралі  –
змагання з автоперегонів.  Ве-
лика швидкість може стати при-
чиною виникнення дорожньо-
транспортної пригоди, а в  нас
повністю відсутнє  гідравлічне об-
ладнання та інструменти  для
проведення рятувальних робіт
під час виникнення ДТП. Вза-
галі, ми чи не єдиний район на
Львівщині, який немає такого
обладнання. Якби сталася, не
дай Бог, дійсно якась серйозна
аварія скажімо людині затисло
ноги  в авто, чи ще щось, то самі
ми впоратися з цим не зможе-
мо. У нашому користуванні є
лише лом.  Це вкрай жахлива
ситуація. Найближчий авто-
мобіль, який приїде нам  на до-
помогу,  із Старого Самбора. На
приїзд  затратять   мінімум 40-
50 хвилин. І цього часу може бути
занадто мало, щоби  врятувати
людське життя.

Тому ми звернулися з відпові-
дним листом до Благодійного
фонду Андрія Лопушанського,
щоби вишукати можливість і

придбати для турківських ряту-
вальників гідравлічні ножиці.

  Хоча дещо в нас є. Маємо
бензопили   для зрізання пова-
лених дерев під час буревію чи
снігопадів. Є човен, який у свій
час придбала для нас Турківсь-
ка райдержадміністрація. Одя-
гом забезпечені також по-
вністю,  але не вистачає комп’ю-
терної техніки.

– Світлано Валеріївно, чи
проводите ви, як це робили
колись,  перевірки дотриман-
ня населенням району правил
пожежної безпеки?

– Звичайно, що проводимо.
У нас є складений річний план-
графік відпрацювання населе-
них пунктів, найбільш уражених
пожежами. Цей графік щороку,
у грудні, ми погоджуємо з голо-
вою Турківської райдержадміні-
страції.  Нещодавно нами про-
ведено відпрацювання в с. Ко-
марники. Ми завітали в декіль-
ка осель цього населеного  пун-
кту, заходили в школу, спілкува-
лися з дітьми, навчали їх правил
пожежної безпеки, провели
інструктажі, закликали долучи-
тися священнослужителів – вони
проведуть роз’яснювальну робо-
ту з парафіянами щодо недопу-
щення спалювання сухої трави.

Маємо право здійснювати
подібні перевірки і на всіх
об’єктах високого ступеня ризи-
ку, там, де можливе  велике скуп-
чення людей. За  10 днів до по-
чатку  такої перевірки надсилає-
мо керівництву  повідомлення.

Не хочеться нагадувати, але є
прикрі факти: протягом 2017-го
року на території Турківського
району виникло 32 пожежі, а
станом на 27 квітня цього року у
нас уже зареєстровано 34 по-
жежі! Навіть не пройшло й
півріччя. Це –  великий ріст.
Більшість – від спалювання сухої
трави і чагарників. Значна час-
тина – від замикання в електроп-
роводці. Тому кожному  з нас,
жителів району,  потрібно огля-
нути свої приміщення, подивити-
ся, в якому стані електрична
проводка, порадитися з праців-
никами РЕМу, можливо, прове-
сти якісь заміни. Будинки ж пе-
реважно дерев’яні, від замикан-
ня в електромережі займають-
ся швидко. Із  результатів прове-
дених відпрацювань бачимо,
особливо  коли заходимо в оселі
неблагополучних, багатодітних
сімей, що там вкрай жахлива си-
туація зі станом електромережі,
тобто є всі чинники та фактори,
що можуть призвести до виник-
нення пожежі. З цим потрібно

рішуче боротися.
Стосовно наглядово-проф-

ілактичного блоку, то у нас виник-
ла трошки проблемна ситуація:
на даний час є  дві вакантні по-
сади – головного державного
інспектора та провідного інспек-
тора. У зв’язку з цим, перевірки
проводять працівники Головно-
го управління, а також залучає-
мо до перевірок  працівників
інших підрозділів. Але, нічого,
уже розглядають питання  про
призначення нових інспекторів.
Думаю, що найближчим часом
наша   пожежно-рятувальна
інспекція буде кадрово укомп-
лектована.

– Травень – місяць, коли
традиційно  на різних рівнях
проходять змагання  пожеж-
них.

– Так, ми готуємося до облас-
них  змагань, які відбудуться  11
травня в Брюховичах. Це будуть
змагання дружин юних пожеж-
ників. А 14 травня пройдуть об-
ласні змагання з пожежно-при-
кладних видів спорту. Маємо
надію, що так, як і минулого року,
будемо в числі призерів. Адже
минулоріч ми зайняли другу схо-
динку  почесного п’єдесталу,
надіємося, що й тепер виступи-
мо не гірше. Хоча, звичайно, є
певні  складнощі, бо член збірної
команди району Іван Тисовсь-
кий, як найкращий пожежний-
рятувальник, 17 травня захища-
тиме честь  Львівщини на чемп-
іонаті України.  Окремі   члени
команди,  які в попередні роки
займали призові місця,  на да-
ний   час   уже перебувають  на
заслуженому відпочинку. Тому
команду оновлюємо. Тішить те,
що в турківській команді ряту-
вальників є  член збірної Украї-
ни, чемпіон світу з пожежно-
прикладних видів спорту Віктор
Голонговський, який працює на-
чальником відділення у Бо-
ринській частині.  Він  буде захи-
щати  честь нашого підрозділу на
обласних змаганнях.  Уже про-
ведений відбір кращих у коман-
ду, зараз   проходять тренуван-
ня.

– Тож ми щиро бажаємо тур-
ківським рятувальникам
успіхів на  змаганнях, і, звичай-
но, сухих рукавів.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀÕÈÙÀÒÈ Â²Ä ÂÎÃÍÞ
Сьогодні у світі святкують Міжнародний день пожежних,

який був встановлений в 1999 році в пам’ять про трагічну за-
гибель 5 пожежників у лісовій пожежі в Австралії. Дата, 4 трав-
ня, вибрана на честь святого Флоріана, покровителя пожеж-
ників.

Професією пожежного може оволодіти не кожен бажаючий.
Тут працюють люди з міцними нервами, розсудливі, з почут-
тям обов’язку. Це бійці, інспектори, водії, телефоністи. У пе-
реддень свята я зустрілася із керівником   районного сектору
ГУ МНСУ у Львівській області, підполковником служби цивіль-
ного захисту  Світланою Мірошкіною. Вона розповіла про будні
турківських вогнеборців.

4 травня відзначає свій 45-й день народження добра душею,
щира, надійна, хороша людина – Ірина Дмит-
рівна Захарчич із с. Ільник.

Бажаємо дорогій ювілярці міцного здоро-
в’я – з роси і води, невичерпної життєвої
енергії, світлої радості в житті, благополуччя,
мирного неба над головою, Божої ласки і опі-
ки.

Щастя, злагоди вдома, в родині
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Тобі стелиться довга дорога,
Хай Тобі буде здоров’я від Бога.
З повагою – сім’ї Додурич, Ілинич, Марчи-

шак.

Дорогу сваху – Марію Іванівну Майовець – від щирого серця із 60-
річним ювілеєм вітають свати із с. Явора і бажають шановній юві-
лярці довгих і щасливих років життя при доброму здоров’ї, в радості,

добрі, достатку, під Божою опікою і благословенням.
Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і тепла.

Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.

Щоб життя було щедрим, як літо.
Щастя й долі – на многії літа!

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯
²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ -

важливий крок до євроінтеграції
Нещодавно депутат Верховної Ради України Андрій Лопу-

шанський, разом з головою Старосамбірської РДА Орестом
Бонком, провів конструктивну зустріч з давніми друзями та
партнерами – представниками польської ГО «Linia 102 pi».
Спільно з польськими колегами було обговорено питання
відновлення залізничних сполучень Хирів – Загуж та Нижанко-
вичі – Перемишль. Запуск цих двох залізничних маршрутів по-
винен стати черговим і важливим  кроком у процесі побудови
сучасної розгалуженої системи залізничних перевезень між
нашою державою та ЄС, оскільки розвиток інфраструктури
і євроінтеграція одне без одного неможливі.

За результатами зустрічі, Андрій Ярославович оперативно напра-
вив звернення до керівництва ПАТ «Укрзалізниця» та Міністерства
інфраструктури для вивчення питання та якнайшвидшого віднов-
лення руху в цих напрямках. Нардеп впевнений, що реалізація цих
ініціатив позитивно вплине на розвиток туризму в гірських районах
та сприятиме розвитку транскордонного співробітництва . Допоки
на Турківщині не відкрито пункт пропуску через кордон, ці заліз-
ничні лінії також слугуватимуть нашим краянам у поїздках до Польщі,
будуть зручними й вигідними в часовому вимірі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Пропоную «Екоплант» – висококонцентроване міндобриво для
всіх сільськогосподарських культур.

Сильний розкислювач ґрунтів.
Звертатися за тел.: 3-27-26.
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Тепер послухаймо, що говорив
німецько-американський фізик
на цю тему Вернер фон Браун
(1912-1977): «Розповсюджена
думка, що в епоху космічних по-
льотів ми вже так багато знає-
мо про природу, що нам більше
не потрібно вірити в Бога. Ця
думка дуже помилкова. Лише
нове звернення до Бога може
врятувати світ від катастрофи, що

насувається. Наука і релігія – це
сестри, а не вороги». А ще рані-
ше наш земляк, всесвітньовідо-
мий філософ, історик, письмен-
ник Іван Франко сказав: «Твер-
до переконаний, що розум і про-
світа не суперечні релігії і прав-
дивій релігійності, але противно,
мусять бути їх головною осно-
вою. Темний, дурний і тупий чо-
ловік не може бути правдиво
релігійним».

На жаль і велике нещастя,
великій кількості народів, які
жили сімдесят років у безбож-
ницькій імперії – СРСР, постійно
промивали мізки про відсутність
Бога. Результат цієї політики ми
пожинаємо на двадцять сьомо-
му році Незалежності України –
великий занепад духовності і
моралі, без яких не може існу-
вати нормальне суспільство і
держава. Невелика кількість
брехунів, злодіїв, хабарників
добрались до влади, грабують
народ, доводячи його до зубо-
жіння, і називають це економіч-
ною кризою. Немає економічної
кризи. Є криза моралі і духов-
ності, які полонили не тільки
злодіїв-олігархів, але й пограбо-
ваних рядових громадян, які ча-
сто допомагають цим грабіжни-
кам утриматись при владі.
Скажіть, будь ласка, яка є мо-
раль у тих, що на виборах голо-
сують за тих же брехунів, що їх
обкрадають, віддаючи свій голос
за п’ятдесят-сто гривень, а не за
чесних кандидатів, шкодячи не

тільки самим собі, але й решті
громадян. Їх часто ще й виправ-
довують, мовляв, вони прода-
ються тому, бо хочуть вижити. А
ті Герої, що йшли в УПА, і ті доб-
ровольці, що сьогодні захища-
ють усіх нас від московських оку-
пантів, в тому числі і тих продаж-
них рядових виборців, а тим
більше депутатів, міністрів, про-
курорів, суддів, яким місце не у

владних кріслах, а в криміналі,
що вони не хотіли, чи не хочуть
нормального – заможного і
щасливого життя. Вони якраз
повстали, віддаючи своє життя
за те, щоб ми всі були щасливи-
ми, а не одиниці, що грабують
свій народ.

У скорому часі відбудуться ви-
бори Президента і до Верховної
Ради. Закликаю всіх вас, брати-
українці, голосуйте завжди за
чесних громадян, а не за бре-
хунів і злодіїв, за їхні подачки.
Тож живімо за Заповідями Бо-
жими і будьмо релігійними і
справжніми християнами.

Пам’ятаймо, що релігія, осві-
та, культура, духовність, обряди
є основою людського буття, і
ніякі матеріальні багатства і бла-
га не можуть їх замінити. Сказа-
но же в Євангелії від св. Матвія:
«Не хлібом самим буде жити
людина, але кожним словом, що
походить із уст Божих». Людина
створена за образом і подобою
Бога, в розумінні її творчих мож-
ливостей. Вона може (що й ро-
бить) перетворювати пустелю в
родючі лани, змінювати навко-
лишній світ, творити і робити
відкриття. В протилежному ви-
падку людина втрачає інтерес до
життя. Бо для того, щоб жити,
людині потрібен сенс життя.
Людина може бути убогою, го-
лодною, але коли в неї є ідея, є
мета в житті, коли вона знає,
заради чого живе і для чого – їй
хочеться жити, змагатись і бо-

ротись за цю ідею, іти до своєї
мети. Коли людина не має такої
ідеї і мети, тоді життя їй видаєть-
ся безглуздим, навколо неї утво-
рюється порожнеча, хоч би в
яких розкошах вона жила. А цю
порожнечу така людина лише
на деякий час заглушує горіл-
кою, наркотиками, сексом, що
ми інколи спостерігаємо.

Віра в Бога і молитва є тією
необхідністю і потребою в житті
людини, які забезпечують її спо-
коєм, приносить радість і задо-
волення від спілкування з людь-
ми, від праці – вирощеного хліба,
висаджених яблунь, вишень,
квітів, годівлі товарин, птиці – і
т.д., незалежно від отриманих
прибутків. А після відходу із зем-
ного до Вічного життя душа такої
людини буде перебувати під Бо-
жою ласкою і опікою.

Перефразовуючи Святе Пись-
мо, треба збирати скарби не для
тіла, а для душі, яка, після відхо-
ду із земного життя, нестиме всю

відповідальність за життя на
землі. А про існування душі най-
древніші людські вірування
стверджували, що вона є в кож-
ної людини. Що людина після
фізичної смерті переходить у
інший світ, що певна частка
людської істоти, тобто душа,
продовжує жити навіть після
того, коли фізичне тіло переста-
не функціонувати і повністю роз-
кладеться.

Ще Платон стверджував, що
смерть – це відокремлення внут-
рішньої частини істоти, тобто
душі, від його фізичної частини,
тобто тіла. За християнським
вченням і вірою, вона потрапляє
до Раю чи пекла, залежно від
того способу життя, яке вона
прожила на землі.

Важливо, щоб наші діти росли
щасливими фізично, духовно
здоровими і високорелігійними,
творили добро, а не ганялись за
багатством, не уподібнювались
до тих багатіїв, що казяться від
награбованих і нажитих нечес-
ним способом багатств, розпа-
люють ворожнечу між людьми і
народами і ведуть війни. Як Ге-
рострат, щоб увіковічнити своє
ім’я, підпалив знаменитий архі-
тектурний пам’ятник-храм Арте-
міди в Ефесі.

Щоб майбутнє покоління на-
ших односельців росло мораль-
но і духовно здоровими, настоя-
тель храму св. Миколая в Бітлі о.
Михайло (Завущак), поставивши
себе служінню Богу, вести людей,

і в першу чергу дітей, до Бога
зініціював і провів Першу
Сповідь перед Богом і заприча-
стив семилітніх дітей-ангеляток.
Спочатку він звернувся до ди-
ректора Бітлянської  ЗОШ  Івана
Гомзяка допомогти організува-
ти такий, Богу угодний захід. Іван
Семенович, у свою чергу, узгодив
це й з батьками, які дуже зраді-
ли, що їхні діти вперше в семи-
літньому віці приступлять до
Святих Тайн. Відтак учитель хри-
стиянської етики Оксана
Яводчак на високому рівні підго-
тувала цих ангеляток розпочати
свій шлях до Бога, вперше вис-
повідатись перед Богом (хоч про
що їм сповідатися, про які гріхи
може йти мова в такому віці) і
спожити Святі Тайни.

Ось наступила ця святково-
урочиста мить у неділю, 22
квітня. Під кінець Служби Божої
всі чотирнадцять, ці діточки наче
квітки у вишиванках, стали віноч-
ком і чітко, без помилок і допо-
моги, напам’ять всі разом відмо-
вили Молитву, що передує Свя-
тому Причастю, спожили Святі
Тайни. Відтак стали гуртом, який
виглядав як багатобарвний бу-
кет квітів від світла їхніх облич і
вишиванок. По черзі прочитали
з пам’яті вірші, в яких висловили
подяку Богу, Ісусу Христу, Пре-
чистій Діві Марії, а також рідним
і хресним батькам, о. Михайлу,
також усім парафіянам й урочи-
сто проспівали «Многая літа».
Священик усім дітям вручив
свідоцтва про Першу Сповідь.

Хто був у цей час у церкві, з
великою радістю, із захоплен-
ням спостерігали і слухали ди-
тячий щебет на славу Богу. В
більшості на обличчях сяяли
радісні усмішки.

Повірте, що в мене особисто
від радості були сльози на очах.
Я щасливий і радію від того, що
ці діточки мають таких вихова-
телів і опікунів, які їх з такою щи-
рістю і ласкою ведуть до Бога.
Що вони не будуть рости під за-
бороною ходити до церкви, віри-
ти в Бога і Йому молитись, яку
моє покоління і я особисто пе-
р е ж и л и .

Мене Бог обдарував Своєю
Ласкою в усьому,  і найперше до
навчання, до знань. Я за один
рік закінчив три початкові кла-
си. Вчився на п’ятірки, рідко
коли отримував четвірки, а про
трійки і мови не було, хоч не ви-
стачало підручників і зошитів, а
чорнило ми робили з ягід бузи-
ни. Тодішній випускний сьомий
клас я закінчив на відмінно, але
похвальної грамоти мені не
дали через те, що я не вступив
до комсомолу.

Але я щасливий з того, що мої
батьки мене виховали в любові
до Бога, до ближніх, і взагалі до
всіх людей, і навчили творити
добро.

Діти – наше майбутнє, май-
бутнє України. І я всім їм бажаю
жити за Заповідями Божими,
творити добро, любити свій на-
род і Україну. Хочеться закінчи-
ти ці роздуми словами Франка:
«Коли б я мав право подати
якусь пораду, то частіше Спові-
датись і приступати до Святих
Тайн і в такий спосіб наближа-
тись до Бога».

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО

КУН.

На фото зліва направо:
1 ряд: Денис Кадин, Васили-

на Потюк, Вікторія Дребот, Хри-
стина Потюк, Василина Базай,
Богдан Михалко, Іванна Дьодьо.

2 ряд: Олег Михайлик, Василь
Чопик, Богдан Фазан, Іван Фа-
зан, Юрко Малетич, Андрій
Яцейко, Олег Лабецький.

3 ряд: о. Михайло, учитель хри-
стиянської етики Оксана Явод-
чак.

ÁÅÇ ÁÎÃÀ – Í² ÄÎ ÏÎÐÎÃÀ
Бог існує, це так ясно, що я сумніваюсь, чи має глузд той, хто цей факт заперечує.

Ціцерон.

Наш народ пережив воєнні потрясіння і безбожницьку держа-
ву – СРСР, організовану Леніним і його прибічниками. Він ска-
зав: «Мені ближчий мільйонер чи капіталіст, заперечуючий
Бога, ніж селянин або робітник, у Бога віруючий». Свою помил-
ку він усвідомив на смертному одрі. Очевидці розповідали, що
Ленін, помираючи, просив пробачення у Бога, у всього світу,
навіть у стільців і столів: «Я йшов хибним шляхом. Мене пе-
реслідує відчуття, що я топлюся в океані крові незчисленних
жертв». А інший безбожник, Карл Маркс, перед смертю ска-
зав: «Я насміхався над небом, я це точно знаю. Моя душа, що
колись належала Богу, тепер належить пеклу». Як бачимо, не
тільки віруючі визнають існування Бога і людської душі, але
затяті атеїсти, які релігію називали дурманом, а віруючих –
відсталими і нерозвинутими.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÕ

ÎÑ²Á!
Старосамбірське відділен-

ня управління виконавчої ди-
рекції Фонду соціального
страхування України у
Львівській області доводить
до відома страхувальників
та застрахованих осіб, що,
відповідно до Порядку відшко-
дування витрат за надані соц-
іальні послуги з лікування за-
страхованих осіб і членів їх
сімей після перенесених зах-
ворювань і травм у реабіліта-
ційних відділеннях санаторно-
курортних закладів за раху-
нок коштів Фонду соціально-
го страхування України, зат-
вердженого постановою прав-
ління Фонду від 13.07.2017 №
39, застрахована особа, яка
брала безпосередню участь в
антитерористичній операції
та потребує лікування у реа-
білітаційному відділенні сана-
торно-курортного закладу,
має право на проходження
такого лікування в супроводі
членів сім’ї (чоловік/дружина,
неповнолітні діти) за проф-
ілем медико-психологічна ре-
абілітація один раз після де-
мобілізації за рахунок коштів
Фонду.

Термін лікування в реабіліта-
ційному відділенні санаторно-
курортного закладу, за вибором
застрахованої особи, визна-
чається лікуючим лікарем або
ЛКК, становить не більше 24 днів.
На час перебування застрахова-
ної особи у санаторно-курортно-
му закладі їй надається листок
непрацездатності. Витрати за
надані соціальні послуги з ліку-
вання застрахованих осіб та
членів їх сімей бере на себе
Фонд соціального страхування
України.

Детальнішу інформацію мож-
на отримати за телефонами:
(238) 21-4-91, 21-4-43, 21-3-67 –
м. Старий  Самбір; (269) 3-21-42
– м.Турка.

Колектив Кривківської ЗОШ І-
ІІ ст. щиросердечно вітає зі слав-
ним ювілеєм, який святкувати-
ме 10 травня, колишнього вчи-
теля початко-
вих класів –
Теодозію Ми-
хайлівну Ло-
вас.

Ш а н о в н а
Теодозія Ми-
хайлівна, хай
доля завжди
буде щедрою
до Вас та збе-
реже міцне здоров’я, дарує без-
межне людське щастя, життєве
довголіття. Ваше життя – яскра-
вий приклад того, як треба ша-
нувати людей і працю.

Шумлять літа, як на вітру
тополі,

А в тих літах – і сонце, і дощі.
Бажаємо, щоб Ви були здо-

рові
І радували довго нас усіх.
Ваші роки –не привід для пе-

чалі,
Ваші роки – це мудрість зо-

лота.
Нехай до ста і навіть іще

далі
Йдуть не оглядаючись

літа.
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Карпати та Західний регіон України загалом не нале-
жать до територій з великим розмаїттям плазунів. У нас
поширені лише чотири види змій – гадюка звичайна,
вуж звичайний, мідянка та полоз лісовий, тоді як зага-
лом по Україні – одинадцять видів. Небезпечна лише
гадюка звичайна.

Для гадюки звичайної властивий темний колір, забар-
влені смужки вздовж спини. Завдяки кольоровій гамі,
змії малопомітні у довкіллі (серед листя, трави, чагар-
ників тощо). Форма голови – округло-трикутна  з притуп-
леним носовим кінчиком та виступаючими виличними
кутами, в яких розташовані отруйні залози. Голова різко
відмежована від тулуба. Тіло товсте, до заднього кінця
різко звужується, переходить у хвіст.

Варто пам’ятати деякі особливості їх поведінки. Змія
ніколи не нападає на людину першою. Якщо її випадко-
во зачепити або наступити на неї, то вона завжди перед
нападом набуває загрозливої пози – згортається «ка-
лачиком», зигзагоподібно вигинає тіло, окремі види
сильно шиплять. Укус змії – акт самозахисту. При цьому
зуби виступають вперед, і під час укусу проникають у
тіло жертви. Укуси отруйних змій глибокі і болючі.

Симптоми отруєння. В ураженій ділянці тіла з’являєть-

ся неспецифічний біль, відчуття печії, почервоніння та
оніміння шкіри, набряк м’яких тканин, обмеження рухів
у розташованих поруч суглобах. Зазначені ознаки швид-
ко поширюються на всю ділянку тіла, зокрема на кінцівку
– руку, ногу. Пору-
шується коорди-
нація рухів, вини-
кає слабкість у
м’язах гортані,
оніміння язика.
Постраждалий не
може розмовля-
ти, ковтати, вини-
кає надмірна
слинотеча. Розви-
вається сон-
ливість, дихальні
рухи вкорочуються, підвищується температура тіла до
38-39°С, виникає загроза паралічу дихальних м’язів. 
Шкіра в ділянці рани набуває червонувато-синюшного
забарвлення. Через 20-40 хв. шкіра стає блідою, з’яв-
ляється головокружіння, нудота, блювання, слабість і
частий пульс, знижується артеріальний тиск, настає втра-

та свідомості.
Під час огляду потерпілого є почервоніння (гіпере-

мія) з синюшним відтінком шкірних покривів, у місці уку-
су – чіткі дві ранки округлої форми, набряк тканин, їх
ущільнення в місці укусу. Поступово знижується артері-
альний тиск (гіпотонія), прискорюється частота серце-
вих скорочень (тахікардія), задуха, порушується функція
нирок – припиняється виділення сечі (олігурія).

Крім негативного впливу токсину на центральну не-
рвову систему та серцеву діяльність, мембранотоксич-
на дія отрути спричиняє гостру ниркову недостатність,
ураження клітин серцевого м’яза та печінки.

Важливого значення набуває явище сенсибілізації
(алергічна дія), що може призвести до анафілактичного
шоку. За таких обставин потерпілому необхідно негайно
надати медичну допомогу.

Перша допомога. Негайно приступити до видалення
отрути з рани. Ні в якому разі не можна відтерміновува-
ти цю процедуру – інакше токсин пошириться по всьому
організму. Відсмоктування отрути проводять за допо-
могою медичної банки, якщо такої немає – використо-
вують звичайну склянку. Для цього у порожнину скляно-
го посуду уводять запалений фітіль, швидко обводять
ним порожнину посудини і прикріплюють до ранки. Якщо
процедура виконана правильно, тканина тіла втягуєть-
ся у порожнину банки.

Отруту можна висмоктувати і ротом, але якщо немає
патологічних змін у порожнині рота (карієс зубів, тріщи-
ни язика та губ, їх пошкодження тощо). При цьому пост-
ійно спльовують відсмоктану рідину і промивають рот
водою.

Припалювання ранки сірником, додаткові розрізи,
вирізування ураженої ділянки шкіри – недопустимо, ос-
кільки під час таких втручань токсин швидко поширюєть-
ся і виникає загроза потрапляння в ранку хвороботвор-
них бактерій.

Як вберегтися від укусу змії і
що робити, якщо вона вкусила

У весняну пору люди  частіше відвідують ліси та місця відпочинку на узбережжі річок та ставів. Щоб не
потрапити у халепу, варто пам’ятати і про тамтешніх мешканців – плазунів, зокрема – змій, знати, як
вберегтися і що робити найперше, якщо змія вкусила.

ЛЕГЕНДА ПРО
ДНІСТЕР

З Карпатських гір тече потік,
з малого джерела,
з Розлуч-Гори, із віку в вік
край Вовчого села.
Швидко тече гірський струмок,
каміння тре на дні...
Та не стирає він думок,
лише стирає дні.
І згодом сходить до долин –
де тихе плесо вод,
вербу напоїть, крутить млин,
немає тут пригод.
Коли у горах зливи йдуть –
виходить на поля,
швидка вода і каламуть –
стирається земля.
Селяни кажуть ,,От попер,
йде в воду вся земля.
Він нашу працю і ДНІ СТЕР»...
Таке його ім’я.

Василь МАЛИНОВСЬКИЙ.

УКРАЇНО МОЯ!
Державо моя барвінкова!
Вкраїнонько рідна моя!
Чому ти така нещаслива?
Чому доленька в тебе важка?
Красою ти неосяжна,
Оспівана в віршах й піснях.
Чому ти стоїш у руїнах,
У ранах, землице свята!
Знаходишся в центрі Європи.
Природа твоя – чарівна
Ти – житниця цілого світу,
Чому в тебе правди нема?
Вкраїно моя калинова!
Чом в тебе багряний вінок?
Чому проливають за тебе
Кров сотні синів і дочок!
Державо моя колискова!
Багата і щедра земля.
Годуй половину ти світу,
Бо в тебе родюча земля.
Та хай на тобі золотяться,
Колосяться й спіють жита.
І хай соловейко співає,
Хай голуб у небі літа.
Та знаю, що тужиш за тими,
Що у чужині – в них правда своя.
Скликай їх усіх у свої ти обійми,
Хай доленька наша в тобі про-

цвіта!

УКРАЇНСЬКА ТИ КАЛИНО!
Як радісно було Вкраїні:
Цвіла калина при долині.
Ласкаве сонце пестило із неба,
Здається, кращого й не треба.
Та одцвіла пахучая калина,
Затанцювали хмари угорі.
Багряно уквітчалася калина,
Здається, добре й так їй у дворі.
Та й добре би було,
Якби клювали
Голодні пташки ягоди твої,
Щоб люди від простуди випива-

ли
Чаї цілющії  твої…
Та все не так, не так, калино, –
Шептала доленька тобі.
Розтряслись грона, покотились
Кроваві ягоди твої –
Негадано - нежданно
По нашій рідній землі.
А ягоди кроваві – кров Героїв,
Які за Україну ллють її.
Які так щиро і відважно
Боронять воленьку і доленьку

твою,
Але, калино, пишна ти калино,
Збери кроваві ягоди свої.
Нехай не котяться вони
По нашій рідній, українській

землі.
Цвіти, калино, буйним цвітом
Знов при долині, біля тихої ріки.
Даруй, калино, українськая ка-

лино!
Цілющі і духмяні ягоди свої.

*     *     *
Любіть Україну, як Шевченко

любив,
І вірте у неї, як він вірив!
Любов хай панує у ваших сер-

цях –
Любов вселюдська і спасе Ук-

раїну.
Хай злість і ненависть всіх вас

покида,

Бо зле – добром не буває.
Людськая ненависть Христа

продала!
Продасть вона й нашу держа-

ву!
Як у ваших серцях завіта
Добро, співчуття й небай-

дужість,
Все в нас буде добре,
Добро процвіте.
Господь нам добро це помно-

жить.
Із Божою ласкою,
Зі словом Шевченка,
З колін Україна устане,
Не буде цвіт нації гинути! Ні!
Бо добрий зі злим
На бій стане.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Стою у куточку і молюся щиро:
Матінко Божа, врятуй Україну.
Закрий омофором від горя й

біди,
Царице небесна, Вкраїну хра-

ни.
З’явилась усюди, щоб нас по-

передить,
Щоб застерегти від біди.
Та мало молились і мало про-

сили –
Ісусе, Вкраїну храни!
Замучена, в ранах – Україна

кохана,
Ти, рідний куточок Землі.
Благаємо щиро,
О Матінко Діво,
Визволи нас від біди.
Царице ти наша!
О! знаєш, ти знаєш,
Як Сина втрачати свого.
Та змилуйся щиро –
Над матір’ю й сином –
Що він там воює,
А вона тут чекає його.
Царице всесильна, своїм омо-

фором

Поетична творчість
наших читачів

Закрий українських синів,
Щоб скоро вернулись,
Щоб їх дочекались
Дружини і всі матері.
Царице небесна, я знаю, що

хочеш,
Щоб наша Вкраїна цвіла.
О! молюся щиро –
Врятуй Україну!
Хай мир завітає до нас.

Віра РУБЛЕВСЬКА,
вчитель початкових класів

Верхньовисоцького НВК.

КАРПАТСЬКА КРАСА
Карпати наші – прекрасні гори.
До літа в полонинах сніги.
Зелені трави, лісів море –
Край божественної краси.
Хутір в горах там одинокий –
Велич гір, кругом краса.
Живе там сім’я – світ широкий,
Їм не запозичати добра.
Бойки у горах вперті, горді.
Орють, сіють – ґаздують на по-

лях.
Засмаглі на вітрах у полі,
Їм урожаєм платить земля.
На хуторі тім живе дівчина –
Нев’януча, мила квітка Карпат.
А ще ім’я файне – Василина.
Дух гір для неї, як брат.
Тумани в полях, трави зрошені.
В гори теплі приходять дні.
Може Василина чимось стриво-

жена?
Хай тільки добро йде в її дім.
Рання весна – мінлива пора:
Тепло, холод, то дощ…
У Василини – нев’януча краса.
(Щоб не наврочив хтось).
Бажаю щиро здоров’я, добра
Цій гарній бойківчанці Васи-

лині.
Щоб не в’янула її краса –
Біле личко, як сніги в полонині.
Все буде добре.
Вірю в долю…
Світ спасе людська доброта…
За Василину молюся Богу,
Щоб вона щаслива була.

Степан БАХУР,
с. Жукотин.

ДОЛЕ МОЯ ЗАСМУЧЕНА
Ти їдеш далеко –
У чужії краї.
Сумно дуже буде,
Голубко, мені.
Вже у лісі на поляні
Зайченя стрибає.
За тобою, моя мила,
Серденько ридає.
Ой стрибає зайченятко,
Тай стрибати буде.

Вже між нами, моя мила.
Кохання не буде.
Будуть сосни та ялини
В лісочку шуміти,
Залишилась моя мила
На чужині жити.
Колись ми кохались,
Як голубів пара,
А тепер ми розійшлися,
Як у небі хмари.
Трава моя нескошена
До землі схилилась.
Доле моя засмучена –
Чого зажурилась?
То я в рідній Україні
Буду працювати.
Покохаю я другую,
Щоб вік доживати.

ГОРИ МОЇ, ПОЛОНИНИ
Та піду я в гори сині,
В гори-полонини
Там я буду ночувати
До білої днини.
Смерічки у полонині
Стрункі та високі
Виростають у хатині
Діти синьоокі.
Колихається в хатині
Маленьке дитятко:
Люляй-люляй, колисочко,
Моє пташенятко.
Дитиночко моя мила,
Спи, дитино, спи.
Піду прати-прасувати
Твої пелюшки.
Дитино моя маленька,
Доглядаю я тебе.
Коли я буду старенька,
То доглянеш ти мене.
Скільки буду жити,
Я гір не залишу
Та у своїй хатиночці
Діток заколишу.

*     *     *
Відлетіли лелеченьки,
Вже осінь настала
Та вже суха травиченька,
Цвісти перестала.
В край далекий відлітають
Журавлики милі.
Уже пташки не співають
В лузі на калині.
Вже не чути пісні горобині,
Не співають в гаю солов’ї.
Уже друзі залишають
Наші рідні краї.
Вже курличуть журавлики –
Прощаються з нами.
Сумно стало на серденьку,
Як нас залишали.
Ми бажаєм журавликам
Щасливого льоту –
Не всі вони повернуться
Наступного року.

Максим КЛЬОБ,
с. Верхня Яблунька.
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– За законодавством України,
право на отримання державної
субсидії мають сім’ї, чиї витрати
на оплату житлово-комунальних
послуг (в межах встановлених
норм споживання та з урахуван-
ням пільг) перевищують розмір
обов’язкового відсотка платежу.
Сума платежу для кожного до-
могосподарства визначається
індивідуально і залежить від су-
купного доходу сім’ї, – розпочав
розмову Микола Феодосійович.
– Постановою Кабінету Міністрів
№ 319 від 27.04.2016 внесено
зміни до порядку надання пільг
та субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг. Одним з
нововведень уряду є пропозиція
тимчасової відміни пільг на квар-
тиру. Таким чином, на період от-
римання субсидії, громадянам,
які мають пільги на оплату жит-
лово-комунальних послуг, вони
нараховуватися не будуть. Про-
те розрахунок субсидії буде про-
водитися з урахуванням пільг на
сплату послуг і обсяг обов’язко-
вого платежу за послуги ЖКГ і
буде залежати виключно від до-
ходів сім’ї.

Право на отримання субсидії
готівкою на придбання скрапле-
ного газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива на-
дається тим громадянам, чиє
житло не забезпечується елек-
тро-, тепло- або газопостачан-
ням для обігріву. При цьому,
якщо житлові приміщення опа-
люються одночасно декількома
способами (теплова енергія та /
або природний газ і / або елект-
роенергія), субсидію признача-
ють і виплачують тільки на один
вид палива. Слід наголосити, що
таку субсидію призначають на
календарний рік, тобто за суб-
сидією потрібно звертатися кож-
ного року.

Завдяки новому порядку,  при-
значення житлової субсидії
відбувається без врахування
майнового стану здобувача. Ви-
нятком є, здійснена протягом 1
року перед зверненням за суб-
сидією, одноразова покупка,
вартістю понад 50 тисяч гри-
вень. 

– Куди  людині потрібно
звернутися, щоб отримати
житлово-комунальну субси-
дію?

 – Процедуру з оформлення
субсидії для відшкодування вит-

рат на оплату житлово-кому-
нальних послуг здійснює управ-
ління соціального захисту насе-
лення. Призначення субсидії
здійснюється на підставі заяви
та декларації. Документи можуть
бути подані особисто або над-
іслані поштою. Крім того, в Ук-
раїні працює система онлайн-
оформлення субсидій. Нею та-
кож можна скористатися.

Для домогосподарств, які ви-
користовують природний газ /
електроенергію для індивіду-
ального опалення, розмір суб-
сидії на опалювальний сезон
розраховується з 16 жовтня по
15 квітня включно.

Якщо в родині немає ніяких
змін,  перерахунок субсидій
здійснюється автоматично і не
вимагає додаткового звернення
до органів соцзахисту. Однак,
основним моментом для збере-
ження житлової субсидії є своє-
часне погашення своєї частини
платежу за послуги ЖКГ. А з 1
травня 2017 року термін дії суб-
сидії на наступний період не
продовжується, якщо у грома-
дян є двомісячний борг по оп-
латі комуналки.

 – Як отримати субсидію
тільки на фактично прожива-
ючих мешканців?

– Розгляд комісією питання
про нарахування субсидії на
фактичну кількість людей, які
проживають в квартирі (будин-
ку), здійснюється на підставі
письмової заяви субсидіанта з
відповідним проханням. При
цьому, в декларації вказується
повний склад зареєстрованих
мешканців, але з позначкою «не
проживають» навпроти відсутніх
членів сім’ї.

На підставі цих документів, а
також довідки, що підтверджує
факт непроживання конкретної
особи за цією адресою, соціаль-
ний інспектор перевіряє матер-
іально-побутові умови і складає
акт. За результатами перевірки,
співробітниками УСЗН готуєть-
ся подання на комісію, рішення
якої є обов’язковим до виконан-
ня ЖКГ.

Таким чином, цілком реально
отримати через комісію поста-
нову про нарахування плати за
послуги ЖКГ тільки на прожива-
ючих у квартирі людей (наприк-
лад, не на 4 прописаних, а на 2
реально проживаючих). І дохо-

ди для розрахунку субсидії також
будуть братися тільки на тих осіб,
які фактично мешкають у при-
міщенні.

Але  слід внести одне уточнен-
ня: винесення такого рішення
жодним чином не впливає на
прописку громадян, відсутніх за
зареєстрованим місцем прожи-
вання. Вони,  як і раніше,  будуть
прописані за старою адресою,
але на період їх відсутності, пла-
та за комунальні послуги нара-
ховуватися їм не буде.

– Тож про які зміни в сім’ї не-
обхідно повідомити в соцза-
хист?

 – Відповідно до закону, одер-
жувач субсидії зобов’язаний по-
відомити орган соціального за-
хисту населення про будь-які
зміни в родині, чи то зміни в
складі мешканців, соціального
статусу, джерела доходів, моди-
фікації переліку одержуваних
ЖКГ послуг або умов їх надання,
а також про придбання товару
або оплати послуг, на суму по-
над 50 000 гривень. Інформуван-
ня органу соцзахисту про зміни,
що сталися,  відбувається у вста-
новлений Законом термін (один
місяць), шляхом подання відпо-
відних документів. У разі зміни
складу зареєстрованих у житло-
вому приміщенні (будинку) осіб,
подаються також нові заява та
декларація.

– Чи проводиться перераху-
нок субсидії при підвищенні
вартості комунальних по-
слуг?

– Відповідно до пункту 14 По-
ложення про порядок призна-
чення та надання населенню
субсидій для відшкодування вит-
рат на оплату житлово-кому-
нальних послуг, перерахунок
субсидії в межах установленого
терміну її призначення
здійснюється без звернення
громадян у випадках:

- зміни цін і тарифів на послу-
ги ЖКГ;

- встановлення нової дати по-
чатку (закінчення) опалюваль-
ного періоду;

- встановлення КМ нового роз-
міру частки витрат громадян на
оплату ЖКГ;

 - зміни соціальної норми жит-
ла та нормативів користування
комунальними послугами

- проведення перерахунку
розміру плати за житлово-кому-
нальні послуги в разі їх ненадан-
ня або надання не в повному
обсязі

Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

P.S. З 1 травня 2018 року діє
нове правило: субсидію
відміняють, якщо площа квар-
тири перевищує 120 кв. метрів,
а будинку – 200 кв. м, крім дитя-
чих будинків сімейного типу та
прийомних сімей. Власники
такої житлової площі будуть оп-
лачувати послуги у повному
обсязі.

ÍÎÂ² ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÒÐÈÌÀÍÍß ÑÓÁÑÈÄ²É
Мільйони людей в нашій країні стали залежними від субсидій,

і правила їх призначення постійно змінюються. Заговорили в
уряді й про їх монетизацію.  Тож можна  чекати  ще змін.  Згідно
довідки  управління соціального захисту населення  Турківсь-
кої РДА,  на даний час в районі  призначено 4 тисячі житлових
субсидій, з них 1,5 тис. – на газопостачання. Про те,   хто у
2018 році має право на призначення  субсидії та  як її отрима-
ти,   розповідає начальник управління соціального захисту
населення Турківської РДА Микола Гут.

На розвиток комунальних доріг
У цьогорічному бюджеті Турківської районної ради передба-

чено 375 тисяч гривень на програму «Розвиток комунальних
доріг Турківського району». На недавній сесії депутати зроби-
ли розподіл цих коштів.

Зокрема: Бітлянській, Верхньояблунській, Вовченській,
Ільницькій, Ісаївській, Комарницькій, Красненській, Ластівківській,
Либохорській, Нижньотурівській, Присліпській, Шум’яцькій, Ясе-
ницькій сільським радам перепало по 20 тисяч гривень. На п’ять
тисяч гривень більше – Боберківській сільській раді. 40 тисяч гри-
вень – Карпатській сільській раді. 50 тисяч гривень депутати виді-
лили Турківській міській раді (на вул. Міцкевича).

Звичайно, як бачимо, кошти надто мізерні, але все ж таки при
бажанні можна буде полагодити якийсь місточок чи прокопати фосу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÀÌÍ²ÑÒ²ß:
В Україні набрав сили закон № 2363-VІІІ щодо про-
довження терміну прийняття в експлуатацію
будівель, зведених без дозвольних документів
Відтепер орган державного архітектурно-будівельного кон-

тролю зобов’язаний упродовж 10 робочих днів із моменту по-
дачі заяви власниками земельних ділянок безкоштовно прий-
няти в експлуатацію будівлі без дозвільних документацій.

Під амністію потрапляють тільки ті будівлі, що за класом нале-
жать до об’єктів із незначними наслідками (до 20 людей, що пост-
ійно перебувають на об’єкті; до 50 осіб, що періодично перебува-
ють; до 100, що перебувають поза об’єктом).

Згідно з легалізацією, не штрафуватимуть за будівництво без от-
римання документів на право виконання робіт та за експлуатацію
або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуата-
цію.

Йдеться про збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня
2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні
будинки, загальною площею до 300 кв м, господарські (присадибні)
будівлі і споруди, загальною площею до 300 кв. м, а також збудовані
до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського
призначення.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає добру, чуйну колегу по роботі, вчителя початкових класів – Люд-
милу Василівну Єрегу – із ювілейним днем народження і бажає
шановній іменинниці міцного здоров’я – з роси і води, успіхів у ро-
боті, радості і достатку, добра і злагоди, любові і Божої опіки на
життєвій стежині.

На честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – найкращі наші слова!
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

ТУТ УСЮ СВОЮ
ЛЮБОВ

ВІДДАЮТЬ ДІТЯМ
Це  без перебільшення я кажу про колектив  район-

ного Будинку дитячої і  юнацької творчості, людей, які
знають як і вміють зробити дозвілля наших дітей, онуків
цікавим та змістовним. Його директор – Софія Багай –
завжди старається йти в ногу з часом, дбає про те, щоби
в довіреному їй закладі активно діяли  гуртки різних
профілів,  працювало учнівське самоврядування; там
чітко і професійно налагоджена методична робота,   при
першій же можливості стараються  поповнити  матері-
ально-технічну  базу закладу, зробили поточний ремонт

приміщення, придбали музичний синтезатор, проведе-
но Інтернет. Колектив дуже згуртований  і працьовитий,
а юні гуртківці  беруть участь у всіх районних заходах,
багатьох обласних, і навіть всеукраїнських конкурсах.
Надзвичайно результативний гурток «Умілі руки» (кері-
вник Наталія Гав’як).  Двоє моїх онучат Олічка і Катруся,
після відвідин цього гуртка, завжди приносять додому
свої вироби. А якою доброю є керівник танцювального
гуртка Анна Ференц! Юні танцюристи мають гарні кос-
тюми, які, до речі, пошили  тут же, на гуртку у Будинку
дитячої та юнацької творчості. Успішно працює гурток
«Сходинки» , під керівництвом Марії Бачинської; «Юні
журналісти», під керівництвом Марії Яворської; обра-
зотворчого мистецтва, під керівництвом Богдана Ілини-
ча; математичний,  англійської мови, вокальний та  всі
інші гуртки, про які батьки відгукуються тільки добрими
словами. До дня пам’яті Тараса Шевченка мої онучки
читали біля пам’ятника нашого генія у м.Турка твори

нашого генія – одна – уривок з поеми «Катерина», інша
–  вірш «Мені тринадцятий минало…». Ці  твори  вони
вивчили там, у БДЮТі. Усе, що знають і вміють мої онуч-
ки, то лишень звідтам.

Хтось шукає репетитора, аби навчити своїх дітей англ-
ійської, або ж математики,  а у Будинку дитячої і юнаць-
кої творчості цього навчать безкоштовно. Дуже шкода,
що не всі батьки віддають своїх дітей до цього освітньо-
го закладу. Там і справді цікаво  їхні діти провели би  свій
вільний час.

Від  імені батьків, і від себе особисто, хочу щиро подя-
кувати цьому талановитому, дружному, творчому колек-
тиву за їх працю з нашими дітьми, в яку вони вкладають
усі свої знання, вміння, турботу, любов і свою душу.

 Міцного вам усім здоров’я, творчих  успіхів,  втілення
нових ідей і задумів.

Від імені батьків, діти яких відвідують Будинок ди-
тячої творчості, жителька м. Турка Ольга РУРИЧ.

Агенції виділили приміщення
Агенція регіонального розвитку Турківщини, яка вже багато років

ефективно працює в районі, нещодавно обзавелася приміщенням.
Значну роботу ця організація проводить в часі написання проектів
місцевого розвитку Львівської обласної ради, організовує та бере
участь у різних заходах транскордонного співробітництва. І так ста-
лося, що й досі вона не мала приміщення. І лише на недавній сесії
Турківської районної ради депутати проголосували за те, щоб гро-
мадська організація оселилася на третьому поверсі нежитлового
приміщення в м. Турка по вул. Молодіжна, 25. Площа приміщення
16,8 м. кв., а термін оренди – 2 роки 11 місяців. Оплата – 1 гривня в
рік за всю орендовану площу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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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.

ÑÒÀÐÒÓÂÀÂ “ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ² ÃÅÐÎ¯Â”
Уже п’ятий рік поспіль сезон великого футболу на Турківщині

розпочинається весняним турніром, який присвячений пам’яті
новітніх Героїв, котрі віддали своє життя за майбутнє України.

Дорогі наші Галино Пилипівно, отче Вікторе,
Іванно Іванівно, Юрію та вся Ваша родино!
Прийміть найщиріші співчуття з приводу вели-
чезної втрати – смерті Вашого батька, нашого
духовного наставника, нашого члена Родини –
отця Івана Нанівського, настоятеля церкви в с.
Гусне.

Ця втрата – непоправна.
Сили Вам всім, терпіння та міцного здоров’я.
Наші сім’ї сумують разом з Вами.
З величезною повагою та любов’ю до Вас –

родини Вуйцик, Панасюк та Левківські.

Педагогічний колектив Розлуцького НВК висловлює щире співчут-
тя завгоспу школи Василю Михайловичу Дудуричу з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

Церковний комітет та парафіяни с. Верхнє Гусне глибоко сумують
з приводу передчасної смерті настоятеля церкви Святих Верховних
Апостолів  Петра і Павла о. Івана Нанівського і висловлюють щире
співчуття рідним і близьким покійного. Вічна йому пам’ять і Цар-
ство Небесне.

Церковний комітет та парафіяни с. Нижнє Гусне глибоко сумують
з приводу передчасної смерті настоятеля церкви Святої Трійці  о.
Івана Нанівського і висловлюють щире співчуття рідним і близьким
покійного. Хай земля буде йому пухом.

Парафіяни с. Дудчани Херсонської області висловлюють щире
співчуття настоятелю церкви св. Іллі о. Ігорю та їмості Іванні з при-
воду великого горя – смерті тестя та батька – о. Івана.

Педагогічний колектив Ільницького НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишнього вчителя початкових класів Анастасії Іванівни
Томинець і висловлює глибоке співчуття родині померлої.

Церковний комітет і хор церкви Архистратига Михаїла УГКЦ  с.
Боберка глибоко сумують з приводу передчасної смерті настояте-
ля храму о. Миколи Крецула і висловлюють щире співчуття рідним і
близьким покійного.

Родина Перогів глибоко сумує з приводу передчасної смерті на-
стоятеля місцевого храму о. Миколи Крецула і висловлює щире
співчуття їмості Любі, дітям та його родині. Вічна йому пам’ять.

Сім’я Ірини Григорівни Ільницької висловлює щире співчуття Люд-
милі Миколаївні і Володимиру Степановичу Леневичам з приводу
великого горя – смерті матері.

Колектив працівників гуртожитку Турківського професійного ліцею
висловлює щире співчуття вихователю Людмилі Миколаївні Лене-
вич  і коменданту гуртожитку Володимиру Степановичу Леневичу з
приводу великого горя – смерті матері.

Працівники та учні Боберківського НВК глибоко сумують з приво-
ду передчасної смерті настоятеля храму Архистратига Михаїла УГКЦ
с. Боберка о. Миколи і висловлюють щире співчуття рідним і близь-
ким покійного.

Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. сумує з приводу передчасної
смерті протоієрея о. Миколи Крецула і висловлює щире співчуття
рідним і близьким покійного.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття вчителю фізичної культури та захисту Вітчизни Івану Мико-
лайовичу Миньові та вихователю Уляні Миронівні Миньо з приводу
тяжкої втрати – смерті матері та свекрухи – Олександри Іларіонів-
ни.

Педколектив Вовченського НВК висловлює щире співчуття вчите-
лю Аллі Михайлівні Мусі з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
батька.

Сусіди – Заремби – висловлюють щире співчуття їмості Галині
Пилипівні та її сім’ї з приводу великого і непоправного горя – пе-
редчасної смерті чоловіка, батька, дідуся – о. Івана Нанівського.
Вічная йому пам’ять.

Продається будинок у м. Тур-
ка (вул. Горішня). Є всі комуні-
кації, приватизована земля.
Ціна – договірна. Тел.:
0669127662.

Продається автомобіль ГАЗ-
63 бортовий, в робочому стані.

Тел.: 0964398945.

Продається 2-кімнатна квар-
тира по вул. Шептицького в м.
Турка.

Ціна – договірна.
Тел.: 0672596598 – Марія.

Продається приватизований
дерев’яний будинок. Недалеко
від центра. Город – 18 арів.

Ціна – договірна.
Тел.: 0976711702.

Постановою Кабінету Міністрів України від
28 березня 2018 року № 285 уряд вніс зміни до
Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для підтримки галузі
тваринництва.

Постановою передбачено, що для виплати  до-
тації  приймаються документи на  ідентифікова-
ний молодняк ВРХ, що народився у господарстві
фізичних осіб, якому на дату подачі документів
до місцевої ради не виповнилося 13 місяців від
народження.

Дотацію за молодняк надають за кожні чоти-
ри місяці його утримання наростаючим підсум-
ком, з  урахуванням віку молодняка у розмірі:

- за період утримання молодняка, віком від 1
до 5 місяців – 300 гривень за голову;

- за період утримання молодняка, віком від 5
до 9 місяців – 700 гривень за голову;

- за період утримання молодняка, віком від 9
до 13 місяців – 1500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може
перевищувати 2500 гривень – із розрахунку на
одну голову молодняка.

Перша подача документів до місцевої ради
здійснюється після досягнення 4- місячного віку
молодняка ВРХ.

Для отримання дотації за молодняк фізичні
особи подають за місцезнаходженням господар-
ства до відповідної сільської, селищної, міської
ради або ради об’єднаної територіальної грома-
ди (далі — органи місцевого самоврядування)
копії таких документів:

- паспорти великої рогатої худоби, видані у вста-
новленому порядку, а у разі утримання 10 і більше
голів молодняка — виданий в установленому по-
рядку витяг з Єдиного державного реєстру тва-
рин;

- паспорт громадянина України;

Участь у цьогорічному кубку
виявили бажання брати 10 ко-
манд – з Вовчого, Прислопа,
Шум’яча, Борині, Нижньої Яб-
луньки, Явори, Ластівки, Бітлі,
Либохори та Гусного. Вони були

розбиті на 4 групи, матчі яких
пройшли минулої неділі на чо-
тирьох стадіонах району. Через
малу кількість команд, до
чвертьфіналу потрапили майже
всі, за винятком футболістів з

Шум’яча та Бітлі, котрі у своїх гру-
пах зайняли останні – треті
місця.

Таким чином, у неділю, 6 трав-
ня, на стадіоні с.Вовче за вихід
до півфіналу поборються коман-
ди з сіл Ластівка та Вовче (поча-
ток – о 13.00 год.), а за ними на
поле вийдуть футболісти з Яво-
ри та Прислопа (початок – о
15.00 год.). У Борині цього дня,
о 13.00 год. путівку до півфіналу
розіграють команди з Гусного та
Борині, а о 15.00 год. в боротьбу
вступлять футболісти Нижньої
Яблуньки та Либохори.

Півфінали та фінал “Кубка па-
м’яті Героїв” пройдуть у Турці, на
міському стадіоні “Карпати”,
відповідно, 13 та 20 травня.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

- довідка, або договір про відкриття рахунка в
банку;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Держав-
ному реєстрі фізичних осіб — платників податків
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття реєстрац-
ійного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідному органу доходів
і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймають протягом бюд-
жетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 груд-
ня поточного року в порядку черговості їх надход-
ження, про що робиться запис у журналі обліку
фізичних осіб — власників тварин, форму якого
встановлює Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування,
Адміністратор Єдиного державного реєстру тва-
рин у триденний строк надає інформацію про
кількість ідентифікованого та зареєстрованого в
установленому порядку поголів’я молодняка, ста-
ном на відповідну дату поточного року, у розрізі
фізичних осіб — власників тварин.

Підставою для внесення до журналу обліку
фізичних осіб — власників тварин є підтверджен-
ня наявності у господарстві заявленого фізичною
особою поголів’я молодняка.

Органи місцевого самоврядування, на підставі
журналу обліку, до 5 травня, до 5 вересня і до 5
грудня (станом на 1 грудня) складають відомість
фізичних осіб, які мають право на отримання до-
тації за молодняк, за формою, встановленою
Мінагрополітики, і подають її структурним підроз-
ділам облдержадміністрацій, що забезпечують
виконання функцій з питань агропромислового
розвитку.

Ірина ДЗОНДЗА,
головний спеціаліст відділу агропромислово-

го розвитку.

Ще раз про фінансову підтримку розвитку
тваринництва з державного бюджету у 2018 році

Продається верстат геблярний. Ціна – договірна.
Тел.: 0983855620.


