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ÒÎ ÕÒÎ Æ
ÊÅÐÓÂÀÒÈÌÅ ÌÅÄÈÖÈÍÎÞ?
Уже не перший місяць в районі тривають незрозумілі історії,
щодо призначення чи обрання головного лікаря Турківської КЦРЛ.
На даний час, згідно розпорядження голови районної ради Володимира Лозюка, тимчасово виконує ці обов’язки Костянтин Коробов.
Але після того, як Кабінет Міністрів України прийняв постанову,
що регламентує процес обрання на цю посаду, ситуація набула нових, незвичних обертів.
Спершу районна рада зробила спробу прийняти рішення про оголошення
конкурсу на посаду головного медика, але до розгляду на сесії це питання не
дійшло. Після цього Турківська райдержадміністрація оголосила свій конкурс.
Хоча районна рада з тим категорично не згідна, мотивуючи тим, що дане
питання не входить у повноваження райдержадміністрації. Відповідні листи,
з проханням призупинити цей процес, було надіслано голові Турківської РДА
Олександру Лабецькому та голові ЛОДА Олегу Синютці. Відповідей, як кажуть у районній раді, досі не надійшло. Натомість, конкурсна комісія, у складі
заступника голови РДА Юрія Лила, керівника оргвідділу РДА Богдана Москаля, першого заступника голови РДА Миколи Яворського, голови районної організації ПП ВО «Батьківщина» Мирослави Павлик, голови Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» Мирослави Калинич, представника ПП ВО «Батьківщина» Надії Яворської, лікаря Боринської міської лікарні Миколи Гучка, 30
травня розглянула кандидатуру і, відповідно, подані документи на посаду
головного лікаря – Івана Нагайка. Іван Юркович висловив своє бачення щодо
майбутнього розвитку галузі району, яке коротко можна охарактеризувати –
необхідність рішучих кардинальних змін.
На засіданні також був присутній голова Всеукраїнської спілки ветеранів
Афганістану Зеновій Кузьо та представник редакції газети «Бойківщина», а
коли члени комісії перейшли до голосування, афганця та представника преси
з кабінету, де проходило засідання, попросили вийти,нічим при цьому не
обґрунтувавши таке незаконне й нелогічне рішення.
Уже згодом нам стало відомо, що кандидатуру Івана Юрковича на посаду
головного лікаря комісія таки підтримала й рекомендувала затвердити його
на сесії.
Важливо зауважити, що перед засіданням комісії всім членам було скеровано листи від районної ради з проханням не брати участь у засіданні через
те, що сама комісія не легітимна. З позовом щодо незаконності створення
конкурсної комісії Турківською РДА, районна рада звернулася у Львівський
апеляційний суд. Але досі з цього приводу жодного рішення не прийнято. А
отже, все цікаве ще попереду.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«Компанія Джейбіл оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії.
ВАМ ГАРАНТОВАНО:
- заробітна плата від 6 000 до 9 000 тисяч гривень
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні)
- безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування
Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

Турківська районна організація політичної партії «Громадянська
позиція» щиро вітає з ювілеєм – 50-річчям
від дня народження – Олега Васильовича
Гришканича – і бажає шановному ювілярові
міцного здоров’я – з роси і води, великого
людського щастя, невичерпної життєвої
енергії, Божого благословення на многії літа.
Вітаємо з роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя.
Їх всього п’ятдесят ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста.
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса.
Щоб всього найкращого в світі зазнати,
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

Із ювілеєм – 25-річчям від дня народження, який відзначила 30
травня, дорогу, люблячу і турботливу дружину та маму – Лесю Миколаївну Крупчак із с. Ропавське – щиросердечно вітають чоловік Михайло та синочок Артемко, свекор Йосиф, свекра Надія, тато Микола, мама Ірина, брат Іван і бажають їй міцного здоров’я, успіхів у
житті, благополуччя, Божої опіки на щодень і на довгий вік.
Ми хочем радості і щастя побажати.
І неба чистого, як волошковий цвіт.
В житті ніколи прикрощів не знати
Здоров’я зичимо міцного на сто літ.
25 літ, хіба це вік.
Треба п’ять таких прожити.
Ми вітаємо й бажаєм днів щасливих,
золотих,
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно,
Щоб усе моглось і вмілось,
Квітувало, веселіло,
Щоб в сім’ї завжди були любов, повага і тепло.

31 травня відсвяткувала свій ювілейний день народження дорога нам усім – ніжна, чуйна, доброзичлива і ласкава людина, жителька с. Ільник – Ольга Володимирівна Дяківнич.
З нагоди ювілею, від щирого серця
її вітають: батько Володимир, мама
Галина, донечка Юлія, брати Ігор та
Михайло з дружиною Світланою, сім’я
Нігматових з м. Київ, сім’я Яхницьких
з м. Львів, а також колеги по роботі –
працівники страхової компанії «Оранта» і бажають їй міцного здоров’я,
щастя, радості, любові, людської шани
і поваги, щасливого довголіття і благополуччя в житті.
Сьогодні ми Тебе вітаєм,
Наша принцесо чарівна,
Господь добро хай посилає
Щоб ти щасливою була.
Щоб горя Ти в житті не знала,
Як біла розочка цвіла.
В коханні й радості купалась,
Буяла цвітом, як весна.
Благословення Господнє на Тебе і на Твою красуню донечку.

Дорогого, коханого чоловіка,
люблячого батька, жителя с.
В.Висоцьке – Євгена Романовича
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Наталія та донечка Марія і бажають міцного здоров’я, великого людського щастя, Божої
опіки на щодень і довгий вік.
В 50 розквітає життя
І душа наче пташка співає
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає.
Хай у житті завжди буде
літо,
А якщо осінь – то тепла й
золота.
Нехай у гості їдуть завжди
діти,
Хай сміх і радість в хаті не
стиха.

29 травня відзначив своє 55річчя житель с. Буковинка – Іван
Кирилович Вовчанський. З цим
світлим днем його щиро вітають
мама Розалія, дружина Зеновія,
дочки Яна, Ольга та Марія, зять
Василь, внучка Анна і бажають
дорогому імениннику здоров’я
міцного, великого людського щастя, Божої ласки і благословення на многії 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 стільки ж стеляться до ніг.
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ÏÎÄ²ËÅÍÈÉ ÍÀ ÄÂÎÕ
Із відчуттям гордості завжди сприймаємо успіхи наших земляків, маючи добру нагоду порадіти за них, за наш чудовий карпатський край, який щораз прославляють завдяки Богом даним
умінням та наполегливості. По-особливому душу переповнюють приємні емоції, коли йдеться
про молоді таланти, що, наче рання весняна квітка, впевнено пробиваються в широкий світ,
все гучніше заявляючи про себе. Зрозуміло, що їх потрібно плекати, вдосконалювати, робити
чистими і світлими, а тому заслуговують на виняткову вдячність ті, хто окрилений творчою працею, часто жертвуючи вільним часом, вкладає в юні дарування не лише вміння, а й
частину свого серця, розуміючи, що лише за таких обставин творча праця приносить плоди.
Днями ми черговий раз мали добру нагоду порадіти за непересічний успіх тринадцятирічної бандуристки, вихованки Турківської дитячої музичної школи Роксолани
Капустинської, яку уже декілька років уміло і фахово веде до музичного олімпу
здібний викладач Оксана Мельник. Їхня
участь та здобутий диплом другого ступеня на 5 Всеукраїнському конкурсі – фестивалі «Хортицький кобзарик», серед конкурсантів з дванадцяти областей (а до того
копітка праця в опануванні величним мистецтвом гри на бандурі), вселяють надію,
що талант Роксолани з кожним роком, з
кожним фестивалем ставатиме все яскравішим, в якому посіяні зерна вмілого наставництва, проростуть великим визнанням. На суд прискіпливого журі наша землячка представила два твори: «Тарасові
Шевченку» (слова і музика В. Сидоренка)
та українську народну пісню (в обробці Ф.
Жарка) «В місяці іюлі випала пороша».
Варто зауважити, що в артистичній біографії талановитої юної бандуристки та її
творчого наставника це – далеко не перший конкурс Всеукраїнського рівня, окрилений яскравим успіхом, що завжди заслужено поділений на двох, та й віриться - не
останній. Їхні стежки-дороги в мереживі
чудових мелодій бандури, яку у світі називають українською арфою, ще не раз проляжуть до чудового, водночас магічно міфічного поліського краю на «Волинський кобзарик», в героїчний край наших хоробрих лицарівкозаків на острів Хортиця, та інші визначні місця України, де після перемог згадуватимуть і нашу Турку,
яка народжує та плекає таланти.
До речі, Турківська дитяча музична школа прославилася ще одним успіхом. Вихованці викладача
Ярини Зборовської на обласній олімпіаді з музичної літератури, що проходила в Дрогобичі, впевнено
вибороли призові місця, зокрема Наталія Шепіда – перше, а Еріка Бринь та Юлія Костишак – друге.
То ж є з чого порадіти! Чи не так?
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÙÎÁ ËÞÄÈ ÌÀËÈ ÇÌÎÃÓ ÇÀÐÎÁËßÒÈ
З початку української незалежності в районі мусолимо тему
місцевої переробки продукції тваринництва. Все вимальовуємо плани, годуючи людей обіцянками, будівництва підприємств
для переробки молока та м’яса. На жаль, дальше рожевих мрій
ця потрібна справа не рухається. Та й причини, коли, як кажуть, все опиняється під мідним тазом, придумуємо вагомі:
то коштів немає, то інвестор передумав, або ж ділянка під
будівництво не підходить. Виходить, як в народному прислів’ї:
обіцянка – цяцянка, а дурному – радість.
Сільські жителі, зневірившись, все менше й менше утримують у своїх приватних господарствах великої рогатої худоби.
Як вагомий аргумент для зменшення поголів’я – порівняння
вартості півлітрової пляшки
пива та літри молока й, відповідно, співставлення затрат на виробництво. 15 чи 17 гривень за
пляшку пива аж ніяк не співмірні
з 5 гривнями за літр молока.
Явна апатія, відверте небажання займатися сільськогосподарським виробництвом. І результат – катастрофічний: в селах залишилися літні та немічні
люди, яким явно не під силу господарювання.
Втім, недавню спробу бодай
частково призупинити цей згубний для району процес зробив
уродженець села Гусне Василь
Ільницький. І хочеться вірити, що

його добрий намір буде успішним. Провівши величезний обсяг робіт, вклавши чималі кошти, – відкрив у рідному селі молокопереробний цех « ЕКО –
Газда». Відповідно дав нагоду
заробляти не лише своїм землякам, а й людям з довколишніх
сіл, та й району загалом. Сири,
що виготовляє підприємство на
новітньому обладнанні, користуються популярністю, адже мають добрі смакові якості. Щосуботи продукцію підприємства
швидко розкуповують і в місті
Турка.
Якось, спілкуючись з Василем
Васильовичем, поцікавився, як
ідуть справи, чи є виробничі
проблеми. Зрозуміло, що в силу
своїх можливостей, статусу в
суспільстві, як кажуть на Турківщині, він дає собі раду. Хоча є й
проблема, на яку, на його пере-

конання, необхідно звернути
увагу. Підприємство створено,
окрім чисто бізнесових інтересів,
ще й для того, щоб люди, продаючи молочну продукцію, мали
можливість заробляти. Прикро,
але деякі з них вдаються до хитрощів, намагаються обдурити, як
це було колись – в колгоспні
часи. Попередньо, з молока забирають сметану, понижуючи
його базову жирність, додають
до нього води, домішуючи порошок, у вигляді сухого молока.
Лабораторія підприємства це
виявляє, дбаючи про якість сиру.
Розповідаючи про це, Василь
Васильович не має наміру звинуватити будь-кого, а просто
хоче чесної та відвертої
співпраці, адже лише за таких
умов буде взаємна вигода і тривала плідна співпраця, а наш
бойківський край розвиватиметься.
А коли стосунки й надалі будуть нещирими, з гірчинкою обману, пройде ще рік чи півтора,
тоді він створить свою тваринницьку ферму на 200 чи 300
голів, яка й забезпечуватиме
підприємство якісною продукцією. Всі можливості для цього
Василь Ільницький має.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

4 червня святкуватиме ювілей – 60-річчя від дня народження
дорогий, чуйний, щирий, турботливий чоловік, батько і дідусь, житель с. Присліп – Микола Степанович Бліхар. З цим святом його
щиро вітають дружина Галина, сини Андрій і Назарій, дочки Наталія та Галина, зяті Богдан та Іван; онуки
Олег, Аня, Микола, Анастасія і бажають
міцного здоров’я, родинного тепла, добробуту, Божої опіки на довгий вік.
Таточку любий, рідна людино,
Цінна із Вами кожна хвилина.
Щастя велике, що Ви у нас є,
Хай Бог Вам здоров’я і сили дає.
Ми з днем народження щиро вітаєм,
Жити, творити на радість бажаєм.
Хай буде щастя, і мир, і надії,
Збудуться, справдяться всі Ваші мрії.
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті – гарні та справжні.
Буде гаразд і достатки великі,
А для нас всіх Ви буде приклад.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Завгосп і техпрацівники Присліпського НВК щиро вітають з ювілейним днем народження директора школи – Миколу
Степановича Бліхаря – і бажають йому міцного здоров’я, щастя, радості, родинного тепла та Божого
благословення.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Дорогого, люблячого, турботливого чоловіка і батька – Михайла
Михайловича Паленичака – жителя с. Кривка, з ювілейним днем
народження, яке відзначив 1 червня, щиро
вітають дружина Іванна, сини Віталій і Михайло та бажають ювіляру міцного здоров’я,
щастя, радості, достатку, Божого благословення на довгий вік.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

Добру, щиру і прекрасну жінку – Валентину Василівну Проньо – з
ювілейним днем народження щиросердечно вітають друзі і бажають шановній іменинниці міцного здоров’я, невичерпної
енергії, добра, достатку, рясних Божих благословінь.
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють з Вами друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Хай жито на столі і Бог на небі
Завжди рятунком будуть Вам!
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ÇÀ ÇËÎ×ÈÍÈ ÍÀ ÄÎÍÁÀÑ² ÐÎÑ²¯
ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß Â²ÄÏÎÂ²ÄÀÒÈ
Уже четвертий рік невимовним болем і стражданнями відгукується російська агресія на Донбасі в тисячах українських родин. Важко знайти слова,
щоб розрадити згорьовану матір, яка втратила на цій війні єдиного сина, заспокоїти дитину, батько, якої героїчно загинув у бою з агресором і більше не
обніме, не приголубить її. Серце обливається кров’ю, коли дивишся на тисячі
зруйнованих будинків, знищену інфраструктуру, спустошені родючі поля.
Зрозуміло, пройде час, і на цій згорьованій землі настане мир, тоді російському агресору доведеться відповідати за
вчинені злочини в міжнародному трибуналі. А щоб розслідування було максимально обґрунтованим, а кара – адекватна і справедлива, небайдужі українці,
представники світової спільноти, волонтери, військовики, журналісти, депутати
різних рівнів, усі, кому не байдужа доля
України, фіксують всі деталі та обставини агресії. Часто ця важлива, іноді не
помітна робота є небезпечною, але
вкрай – потрібною. В цьому контексті
важливим є й те, щоб російські злодіяння на українській землі не через телебачення, а безпосередньо побачили високопоставлені чиновники іноземних держав, розповіли про все у своїх урядах, спонукуючи світову спільноту до вжиття нових жорстких економічних санкцій, міжнародного тиску на окупанта.
З цією метою, а також з гуманітарною
місією, уже неодноразово побував у зоні
бойових дій депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, який є постійним членом делегації України в Пар-

ламентській асамблеї Ради Європи. Там,
спілкуючись з парламентарями різних
держав, він має можливість розповідати
їм, показуючи фото та відеоматеріали, що
пов’язані зі злочинами Росії на Сході
нашої держави. І результат від цього є.
А
днями
Андрій Ярославович, разом з
представником
Бе л ь г і й с ь к о г о
парламенту
Жоржем Даллемань, відвідали
м. Авдіївка. До
речі, там заступником керівника
вій сько во-ц ивільної адміністрації є колишній
прокурор Турківського району
Володимир Рекшинський. Гості,
разом з очільниками фронтового
міста, оглянули

житлові масиви, поспілкувалися з місцевими жителями, зафіксували цілий ряд
проблем, що потребують негайного вирішення. А ситуація в цьому місті справді
складна. Чимало містян залишилися без
даху над головою. Місцеві представники
влади розповіли про ситуацію з початку
бойових дій: відсутність світла, води, газу.
За останніми даними, у місті не було
світла і води майже рік.
Зустрічаючись з парламентарями, голова військово-цивільної адміністрації
розповів, що влада зробила і робить усе
для того, щоб налагодити життя в Авдіївці.

Забезпечити роботу державних установ,
соціальних служб, банківської системи,
шкіл, дитячих садочків, лікарень. Прикро,
в місті не працює судова гілка влади, а
тому людям важко вирішувати нагальні
щоденні проблеми. Доводиться добиратися аж за 60 км у м. Силідово.
Андрій Ярославович, а також Жорж
Даллемань, побували у місцевій лікарні,
де побачили цілий ряд проблем медичного обслуговування. В супроводі військових, пройшовшись містом, побачили наслідки жахливої та злочинної російської
агресії, а також уже вкотре почули від
місцевих жителів, що вони втомилися від
війни і хочуть звичного, мирного життя.
Уже найближчим часом про побачене
та почуте Андрій Лопушанський розповість своїм європейським колегам, і
віриться, що спільними зусиллями вдасться допомогти Авдіївці та іншим містам
та селам зони бойових дій – матеріально – й домогтися того, щоб світова
спільнота, уже вкотре консолідувавшись
з Україною, посилила санкції проти Росії.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Погостював, та ще й обікрав
Майже два тижні 28-річний житель Івано-Франківської області гостював у свого товариша у с. Верхній Турів. У свій
час чоловіки разом працювали в одній охоронній фірмі м. Ужгород. Друзі часто влаштовували застілля, іноді й добряче.
А на свято Трійці, одурманені алкоголем, щось не поділили, і гість накинувся на власника помешкання з кулаками. Коли
мама, що мешкала у літній кухні, прийшла допомогти синові, івано-франківець скористався нагодою і викрав з її заначки майже 10 тисяч гривень.
Вранці, як нічого не бувало, вирушив до Турки. Тут за вкрадені гроші купив собі мобільний телефон, горілки, якою пригощав
майже кожного перехожого, на додаток пропонував допомогти грішми. І так гастролював, аж допоки його не затримали працівники Турківського відділення поліції, уже маючи заяву від потерпілої. У скоєному він зізнався і визнав свою вину. Хоча значну
частину коштів уже розтранжирив.
У даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Відповідати перед законом він буде за двома статтями
Кримінального Кодексу, крадіжка з проникненням у приміщення та нанесення легких тілесних ушкоджень. Згідно чинного
законодавства, зловмиснику загрожує від 3 до 6 років ув’язнення.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÍ² ÄÎÁÐÎÑÓÑ²ÄÑÒÂÀ “ÌÈÕÍÎÂÅÖÜ – ËÎÏÓØÀÍÊÀ”
За активного сприяння депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, день добросусідства «Михновець Лопушанка» відбудеться 10 червня 2018 року в с. Михновець Республіки Польща. Запрошують взяти участь у цьому
заході керівництво району, сільських голів,депутатів рад усіх рівнів, представників шкіл, народних домів та всіх мешканців Турківського району.
10:00 – перехід через державний кордон між Україною та Польщею в с. Лопушанка. 11:30 – урочисте відкриття, привітання
гостей у с. Михновець. 12:00 – виступ гурту «Відімо». 13:00 – виступ дітей школи с. Михновець. 13:30 – виступ гурту з України. 14:30
– виступ „Kapeli Rymanowianie”. 16:00 – виступ гурту «Верховинці». 16:30 – Проводжання гостей з України. 17:00 - 18:00 – Перехід
через польсько -український кордон. Закриття кордону.

Фінансове управління Турківської РДА
щиро вітає заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу
– Олега Васильовича Гришканича – з
нагоди 50-річчя від
дня народження, яке
святкуватиме 5 червня,
і бажають ювілярові
міцного здоров’я – з
роси і води, щастя, любові та Божого благословення.
Вітаємо Вас з ювілеєм.
Хай кожен день
дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять
І не приносять в дім біди.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишалася віднині.
Життя Вам – довгі-довгі роки,
Без сліз, без горя, без біди.
Хай буде радість в Вашім домі
Сьогодні, завтра і завжди!

Дорогу маму, люблячу бабусю, шановану сваху, жительку смт. Бориня – Степанію Петрівну Дудурич – із славним ювілеєм – 60-річчям від дня народження
щиро вітають дочка Лілія, зять Петро, син
Руслан, невістка Ганна, син Іван; онуки
Назарій, Максим та Ангеліна; свати Лідія
та Володимир Волобуєви, Любов Жавко
і бажають міцного здоров’я, щастя, радості,
Господньої опіки на
довгий вік.
Низький уклін
Вам, рідна, до
землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне,
що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благословить.
Ви всю свою ласку й тепло віддаєте онукам і дітям,
Хоч нелегко Вам часто було, та усіх
Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь
час.
А ми в молитвах наших проситимем
щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії
літа.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас –
найкраща!
Відділ освіти та районна профспілкова
організація працівників освіти і науки
щиро вітають з ювілейним днем народження директора Присліпського НВК – Миколу
Степановича Бліхаря – і
бажають йому міцного
здоров’я, великого
людського щастя,
успіхів на життєвій
ниві, Божої опіки на
щодень та довгий вік.
Бажаєм миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаєм.
Хай Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!
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×ÎÒÈÐÈ ÐÎÊÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÏÅÒÐÀ ÏÎÐÎØÅÍÊÀ
Петро Порошенко назвав три своїх ключових досягнення на
посаді глави держави. За його словами, головними досягненнями за останні чотири роки є посилення української армії,
підписання Угоди про асоціацію з ЄС та безвізовий режим зпонад 100 країнами.
Він додав, що нині Україна витрачає майже 5% ВВП на власну
обороноздатність, в той час коли
інші країни — лише по 1% ВВП.
«Я тільки можу уявити, якби ці
100 млрд. грн. зараз спрямувати не на фінансування армії, а
на розвиток України. Які б тоді
були темпи зростання і покращення життя людей», — сказав
глава держави.
Порошенко зауважив, що за
останні чотири роки в країні запущено 144 реформи
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у травні
провів експертне опитування
«Четвертий рік президента Петра Порошенка». Усього було
опитано 55 осіб. На їхню думку,
найкраще президент України
Петро Порошенко впродовж
четвертого року каденції справлявся у сфері зовнішньої політики, найгірше - у питаннях підбору кадрів.
Головним досягненням за
четвертий рік перебування президента на своїй посаді експерти назвали запровадження безвізового режиму між Україною та
Європейським Союзом. Серед
інших важливих досягнень в ак-

тиві президента, на думку експертів, – посилення обороноздатності та продовження реформ Збройних Сил, постачання летальної зброї зі США до України, ініціатива створення
Єдиної помісної церкви в Україні
та продовження режиму санкцій
проти Росії за збереження
міжнародної
коаліції
на
підтримку цих санкцій.
«Президентство Петра Порошенка — це президентство, яке
чи не найбільше з усіх попередніх президентств визначається масштабною зовнішньою кризою на додаток до внутрішніх.
Вміння залучити міжнародну
підтримку для протистояння агресії Росії стало найбільш затребуваною якістю президента
України зразка 2014-2018 років.
Загалом Порошенко з цим завданням справився досить непогано. Максимум, що можна було
отримати за цей час від міжнародної спільноти — запровадження, утримання, а місцями й
посилення санкцій щодо Росії,
виключення і не повернення її
до G7, прийняття рішення про
надання Україні летальної оборонної зброї з боку США — було

досягнуто», - вважає директор
Центру «Нова Європа» Альона
Гетьманчук
На думку експерта, стратегія
купівлі часу, яка стала однією з
характерних рис президентства
Порошенка, у контексті виконання Мінських домовленостей якраз спрацювала. За словами
Альони Гетьманчук, «навіть на
четвертому році президентства
Порошенко зумів зберегти
дружні відносини з таким критично важливим для України
партнером як канцлер Німеччини Ангела Меркель, тоді як з
Ющенком і Януковичем стосунки у лідера ФРН були зіпсовані
вже на першому році їхнього
президентства.
Починаючи з 2014 року, Україна знаходиться у нових реаліях,
коли до внутрішніх викликів (запит на реформи, сформований
під час Революції Гідності) додалися зовнішні виклики, пов’язані
з військовою агресією РФ і необхідністю відновлення територіальної цілісності України. Ці
два завдання однаково є життєво необхідними для збереження Української державності. Оскільки у нас в публічному просторі домінує критика, то кандидат політичних наук Олеся ЯхноБєлковська сформулювала
ТОП-5 досягнень Петра Поро-
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шенка:
1. Значні кроки в напрямку
євроатлантичної інтеграції. Зокрема безвізовий режим з ЄС та
ратифікація Угоди про асоціацію
Україна — ЄС. У відносинах з
НАТО Україна отримала статус
країни-аспіранта та має найвищий рівень співпраці серед
країн — не членів Альянсу.
2. Запобігання великої війни
Росії проти України та спроб дестабілізувати ситуацію зсередини. Посилення обороноздатності України. Йдеться і про
збільшення чисельності армії, і
про перехід на контрактну армію, і про суттєве підвищення
фінансування армії в цілому, і
заробітної плати військовослужбовцям зокрема. Крім того,
відбулися істотні зрушення в
підготовці високомобільних десантних військ, створено Сили
спеціальних операцій, відповідно до стандартів НАТО. Ми отримали оборонну летальну зброю
від США («Джавеліни») та розробили власний протитанковий
ракетний комплекс «Стугна».
Ще один важливий показник —
рівень довіри громадян до Армії,
майже нарівні з Церквою.
3. Збереження міжнародної
коаліції на підтримку України,
продовження
економічних
санкцій проти Росії з боку ЄС і
посилення санкцій з боку США.
Позови проти Росії в Міжнародний суд ООН, прийняття ряду
найважливіших резолюцій ООН,
зокрема по Криму. Виграш України в Стокгольмському арбітражі у «Газпрому». Також виграш
України (осіб від України) у Тре-

ÐÅÔÎÐÌÈ Â ÅÊÎÍÎÌ²Ö²
ÂÐßÒÓÂÀËÈ ÊÐÀ¯ÍÓ
Загальновідомо, що після втечі Януковича та його уряду до Москви на казначейському рахунку України
було близько 0,1 млн. грн. Наостанок вигребли майже під нуль, адже, як правило, на рахунках у казначействі, куди сходяться всі податки, є 15-20 мільярдів.
У 2014 році в Москві справді не безпідставно очікували, що найближчим часом Україну спіткає дефолт. Прогнози падіння гривні виглядали катастрофічно: 50, і
навіть 100 грн. за долар. Позбавлена чверті експортно
орієнтованих підприємств через окупацію Донбасу, Україна ледве зводила кінці з кінцями. Валютна виручка
впала, утворився чималий дефіцит доларів та євро, що
призвело до стрімкого подорожчання інвалюти.
Національний банк був безсилий задовольнити цей попит – стільки грошей у золотовалютних резервах просто не було. Гривня стрімко
подешевшала – до 24 грн. за долар.
За менш катастрофічних обставин, інші країни оголошували банкрутство і припиняли виплату пенсій та соціальних допомог. Зокрема у
Латвії, і без війни, за наслідками кризи 2009
року, був прийнятий закон про зниження пенсій
на 70% для працюючих пенсіонерів і на 10% –
для непрацюючих. Тоді ж зарплати латвійських
медиків були знижені на 20%, а фінансування
лікарень зменшилося на 57%.
Незважаючи на війну і втрату частини територій, в Україні нічого подібного не сталося. Попри витрати на оборону і безпеку, що виросли в
багато разів, пенсії продовжували виплачуватись, також вдалося уникнути загального дефолту.
Чесно кажучи, ми так і не оцінили, яким чином прем’єр
Арсеній Яценюк і президент Петро Порошенко зуміли
вирулити з найбільших скрутних економічних обставин у
новітній історії України. Країні просто пощастило, що в
найдраматичніший час на чолі були люди, здатні без
перекладачів говорити на рівних з керівництвом міжнародних фінансових організацій. Важливою стала готовність уряду і Національного банку йти на непопулярні
кроки заради порятунку країни.
Спалюючи свою підтримку, наражаючись на неминучі
протести, прем’єр і голова НБУ, за політичної підтримки
президента, закрили десятки збиткових банків, обріза-

ли можливості конвертаційних центрів, примусили платити податки олігархів, ліквідувавши збитковість державних підприємств. В результаті, за підсумками 2017 року,
після кількох років падіння, економіка знову почала
зростати.
За даними Національного банку, приріст ВВП Украї-

ни в 2017 році склав 1,9%, у 2018 році – складе 3%,а в
2019 – 4%.Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2018 на 3,2%, у 2019 році – на
3,5%.
Покращення економіки відчули й іноземні інвестори.
За останній рік було відкрито 60 нових заводів по всій
території України, що принесло тисячі нових робочих
місць.
Звичайно, зарплата українців значно відстає від зарплати в ЄС, і навіть в Росії. Однак такий рівень оплати
праці складався роками, і його дуже важко одразу виправити під час війни. Не забуваймо, що у 2018 році наша

тейському суді в Гаазі.
4. Подолання негативних тенденцій в економіці, перехід від
економічного виживання (запобігання дефолту і припинення
падіння ВВП) — до макроекономічної стабілізації ситуації
(поки) незначного росту. Скорочення вразливостей / залежностей від Росії (політичних, економічних, інформаційних). Переорієнтація України з ринків СНД
на інші ринки.
5. Запуск декількох найважливіших реформ, зокрема судової,
пенсійної, медичної, а також
реформи децентралізації.
Поки що не вдалося завершити формування антикорупційної
структури. Створено НАБУ та
НАЗК, чиновники проходять прискіпливе декларування, яке на
сьогодні є найжорсткіше у світі.
Запроваджено прозорі правила
гри на енергоринку, створено
найкращу у Європі систему державних закупівель Prozorro
«Безумовно, корупція в Україні ще не подолана і загальновідомі проблеми залишаються поки в частині покарання корупціонерів. Однак за 4 роки український президент і два уряди зробили ряд важливих кроків
для усунення передумов для
процвітання корупції», - вважає
політтехнолог Віктор Уколов.
Якщо ж після створення Антикорупційного суду НАБУ зможе
довести до логічних судових вироків майже сотню порушених
агентством справ, за якими вже
завершено досудове слідство, то
ми побачимо нову, очищену від
корупції зовсім іншу країну.

країна витрачає майже 5% ВВП на оборону та безпеку,
що є надзвичайно високим показником, адже за мирних часів ці витрати були майже удесятеро меншими.
І все ж 4 роки президентства Петра Порошенка можна назвати роками якщо не відновлення, то принаймні
збереження України і її економіки під час війни.
Цьому сприяло і переорієнтування збуту української
продукції з Росії та ринки ЄС та інших країн світу. Так з
2013 по 2017 рік експорт до Росії впав з 15,1 млрд доларів до 0,853 млрд. доларів, тобто майже у 18 разів.
Водночас, український експорт до ЄС зріс до 20 млрд.
доларів, що стало фактичним результатом Угоди про
Асоціацію з ЄС.
Особливо вражаючими стали результати детінізації
економіки. З останні 4 роки доходи державного бюджету зросли у 2,2 раза без збільшення податків і навіть на
фоні зниження ВВП, яке вдалося подолати лише у 2016
році.
Настільки вражаючому виходу економіки з тіні сприяла нова податкова політика. Були суттєво зменшені
обов’язкові податки з зарплати - єдиний соціальний
внесок зменшився від 34,5% у 2014 році до 22% з 2016
року.
Позитивний ефект справило ініційоване Президентом підвищення мінімальної зарплатні з 1600 грн до
3723 грн. Це стало не лише допомогою найменш оплачуваним працівникам, але й сприяло збільшенню сплати податків ПДФО та ЄСВ.
Надзвичайно корисним для розвитку бізнесу стало
запровадження автоматичного повернення ПДВ для
експортерів, що повністю виключило необхідність
відкатів чиновникам.
Загалом за Порошенка, який до обрання президентом активно займався бізнесом, було різко зменшено
втручання держави в регулювання економіки: на 40%
скорочено кількість дозволів, на 87% - зменшено
кількість необхідних сертифікатів, повністю скасовано 15
тис. законів радянських часів.
У результаті Україна посіла 76 місце серед 190 країн
світу в рейтингу Doing Business. З 2014 року до початку
2018 року Україна піднялася у цьому рейтингу із 153
місця на 76-те.
Врешті-решт треба зробити висновок, що наша країна не пережила б випробування витратами на війну,
якби не активне реформування економіки, що дало зростання і необхідний ресурс для того, щоб жити і утримувати оборону.
Сторінку підготувала Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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Голові Львівської обласної державної адміністрації Олегу Синютці
Керівнику департаменту внутрішньої та інформаційної політики Ользі Березюк
Голові громадської ради при Львівській ОДА Андрію Болюбашу

Ç Â Å Ð Í Å ÍÍ ß
Громадська рада при Турківській РДА, спільно з Міжнародною громадською організацією
«Світовий Конгрес Бойків», звертається до Вас з пропозиціями щодо допомоги в розвитку
Турківщини зокрема, та карпатського краю в цілому.
ПРОСИМО РОЗГЛЯНУТИ НАШІ ПИТАННЯ:
1. Розвиток Турківщини як туристичного краю:
– найвища гора Львівщини – гора Пікуй
в с. В.Гусне;
– Верховинський хребет на Сянках, з
якого одна вода тече в Балтійське море,
а друга – в Чорне;
– початок витоку річки Дністер в с. Вовче;
– Паралімпійська база в с. ЯворівВерхнє;
– ворота в’їзду в район – с. Розлуч з
мінеральними водами;
– Золоте кільце Бойківщини , місця, в
яких неодноразово перебував Іван Франко.
2. Турківщина є також культурологічним
центром Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» , де проводяться з 1992 року Всесвітні Бойківські
фестини ( проведено 6 фестин) та Світовіий Конгрес Бойків (проведено 3 конгреси) . За час проведення цих міжнародних заходів їх учасниками та гостями
були не менше мільйона людей як з України, так і з діаспори. А це – відродження звичаїв та обрядів не тільки етнографічної спільноти українців-бойків, але й
усієї України.
До речі, в Четвертих Всесвітніх бойківських фестинах, під гаслом «Всесвітні
Бойківські фестини – у розбудові Української держави», у 2007 році взяв участь
тоді чинний Президент України Віктор
Ющенко, який у своєму виступі на святі
мистецтв на Співочому полі дав високу
державну оцінку проведення цих міжнародних заходів , а це також є знаковим
брендом Львівщини та України.
Наші художні колективи базуються на
автентичному фольклорі, завжди є провідними в розвитку культури Львівщини. І
тому просимо керівництво нашого району та області не зменшувати до 50% матеріальну виплату – під час виходу у відпустку – працівникам культури та оплачувати за вислугу років, як і в інших районах
області, адже це передбачено Законом
України.
Люди з цього приводу дуже обурені,
тому звертаються до обласних профспілок і просять керівників області, зокрема голову ОДА Олега Синютку, допомогти нам у цьому.
І ще одне: маємо в районі дуже перспективний зразковий дитячий фольклорний колектив «Юні Бойківчани», наше
майбутнє. Вони захистили перед державною комісією звання «народного» , але
уже другий рік не оплачують керівникові

колективу. Таке становище в колективі
народного театру Народного дому с. Ластівка. Безоплатно працює режисер колективу. То як же ми сприяємо розвитку
художньої самодіяльності?
Вкрай потрібно продовжити капітальний ремонт Турківського районного Народного дому, адже це історична будівля: в 1913 році Іван Франко в цьому приміщенні читав свою поему «Мойсей».
Зараз ми готуємося до четвертого
Світового Конгресу Бойків , під гаслом
«Світовий Конгрес Бойків – у розбудові
Української держави!», який має відбутися від 6 до 9 серпня 2020р. в Турківському та сусідніх до нього районах
Львівської області, а в 2022 році уже відбудуться Сьомі Всесвітні Бойківські фестини.
Півтора року тому я мав можливість
зустрітися з Прем’єр-міністром України
Володимиром Гройсманом і головою
Львівської ОДА Олегом Синюткою , яким
показував розмальований проект (скансен)- музей архітектури і побуту . Хочемо
його розбудовувати на Співочому полі
(20 га поля) біля с. Явора Турківського
району. І Прем’єр та голова ЛОДА схвально відгукнулися про цей проект.
20 квітня 2018 року я також мав можливість у Львові зустрітися з Президентом України Петром Порошенком і попросити його – письмово і усно – про розбудову культорологічного центру вище
згаданого музею під відкритим небом . А
також про відкриття в м. Турка школи мистецтв та ансамблю пісні і танцю «Бойківщина» – на основі Народного фольклорного коллективу «Бойківські переспіви»
Турківського РНД. Є, звичайно, велика
потреба придбати новий автобус для
РНД, щоб перевозити колективи художньої самодіяльності району. Надіємося,
що Президент України, Прем’єр-міністр
та голова Львівської ОДА Олег Синютка
допоможуть нам у цьому. Надіємося також на допомогу голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина.
Звичайно, що уже немало зроблено з
ремонту доріг, і за це ми вдячні керівництву області. А ще би конче відремонтувати 8 км дороги селом Явора, де
відбуваються Всесвітні Бойківські фестини .
Дуже важливим питанням є заборона
суцільної вирубки лісів у районі – це ж
наші легені.
Думаю, важливо зберегти статус
гірського району – по два райони – на
зразок, як зробили це в Європейських
країнах – Австрії та Польщі (Бещадський, Ліський та інші повіти). Умови про-

живання в горах важкі, молодь виїжджає.
Правда, Верховна Рада України готує
проект закону високогірні райони, де

люди проживають більше 600 м і вище
над рівнем моря. А чому не від 200 м і
вище? Нащо ділити район і людей навпіл?
Адже тоді зарплати зростуть на 50% і будуть певні пільги. Це збереже людей і
край. Ми уже такі проекти –про Статус
гірського району – подавали декілька
років тому до керівництва держави та
Верховної Ради України, але чомусь до
думки громадськості не прислуховуються.
Звичайно, що потрібно збільшити
фінансування нашого району з державного бюджету, щоб був повноцінний державний розвиток гірського району. Адже
гори – це мекка туризму, і сюди потрібно
вкладати необхідні кошти. Це окупиться
сторицею.
Є також пропозиція від громадськості
Турківщини і Сколівщини про відкриття
нового міжміського автобусного маршруту Турка-Матків-Стрий –Сколе і – зворотньо.
Враховуючи неодноразові звернення
громадськості, просимо Вас розглянути
наші прохання-пропозиції, зокрема можливість відкриття вищевказаного маршруту.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова громадської ради при
Турківській РДА, голова МГО «Світовий
Конгрес Бойків», директор Турківського районного Народного дому, заслужений працівник культури України.

ПОСЯГАЮТЬ НА СОКРОВЕННЕ
В одній із заміток на сторінках нашої газети уже згадувалося про те, що з центрального міського цвинтаря м. Турка
з могил якісь зловмисники крадуть металеві або мідні таблички з датами народження і смерті покійного. І, як бачимо,
крадії металу й далі продовжують свій зухвалий «бізнес». Нещодавно в редакцію газети звернулася жителька вул.
Травнева Марта Бойко й поскаржилася на те, що з могил її рідних раніше було знято розп’яття Ісуса Христа, а днями
з надмогильної металевої огорожі на цьому ж самому місці вкрадено невеличку хвірточку. Крадуть також ритуальні
вінки, вази, квіти. І, до речі, таких нарікань останнім часом від жителів міста стало багато.
Хто посягає на пам’ять покійників – невідомо. Чи це орудує група вандалів, чи поодинокі п’яниці, які, здавши метал, мають
гроші на придбання оковитої – сказати важко. Але, у будь-якому випадку, це жах, це ганебно, і найголовніше – це злочин, який
суворо карається законом. Згідно ст. 297 Кримінального кодексу України, наруга над могилою, іншим місцем поховання, над
трупом або урною з прахом покійного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на покійному, –
карається штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом – на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Тому, в разі виявлення випадків подібних
крадіжок, наруги над пам’яттю покійних, варто було би звернутися найперше з письмовою заявою у місцеве відділення поліції,
або ж хоча б у міську чи місцеву ради. Можливо, там вам більше допоможуть.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Виконавчий комітет та працівники Хащівської сільської ради щиро вітають з
днем народж ення ,
яке відзначив 31 травня, сільського голову –
Миколу Йосиповича
Кметика – і бажають
йому міцного здоров’я, щастя, успіхів у
праці, Божого благословення на многії
літа.
Всім колективом
ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

31 травня святкував свій ювілей – 50річчя від дня народження, житель с.
В.Висоцьке – Євген Романович Громик.
Із золотим ювілеєм його щиро вітають
шваґро Василь з сім’єю, свісті Юля, Людмила, Марія – з сім’ями та кума Богдана
з сім’єю і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я
– з роси і води, щастя, добробуту, Господньої опіки на
многії літа.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся
родина
У день, коли Вам –
50.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

ÑÌÅÐÒÍ²ÑÒÜ
ÏÅÐÅÂÀÆÀª
ÍÀÐÎÄÆÓÂÀÍ²ÑÒÜ
Населення Львівщини з початку
року зменшилось на 3111 осіб і на
1 квітня 2018р. його кількість становила 2526,5 тис осіб. У січні-березні
2018р. в області народилось 5732 немовляти, померло – 8700 осіб. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському районі, рівень смертності
– у Перемишлянському районі.
Кількість населення району на 1 квітня
2018р. становила 49534 особи. Упродовж січня-березня 2018р. кількість населення зменшилась на 70 осіб за рахунок як природного (43 особи) так і міграційного скорочення (27 осіб). У січні-березні 2018р. народилась 161 дитина (на
5 дітей більше порівняно з січнем-березнем 2017р.), померли 204 особи (на 17
осіб більше).
У січні-березні 2018р. у районі зареєстровано 32 шлюби (на 4 менше, ніж у
січні-березні 2017р.)
Головне управління статистики у
Львівській області інформує

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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Ñàìá³ðñüêî-Äðîãîáèöüêà ºïàðõ³ÿ ÓÃÊÖ
ñâÿòêóº ÷âåðòü â³êó ñâîãî â³äðîäæåííÿ
На Львівщині тривають урочистості з нагоди 25-річчя відновлення Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Відтак, у Катедральному храмі Пресвятої
Трійці міста Дрогобич відбулась архиєрейська Божественна Літургія, а на Самбірщині пройшли урочистості з нагоди 55-річчя від дня народження і 30річчя священичого служіння Преосвященнішого владики Ярослава (Приріза).
Очолив святкову Літургію глава УГКЦ Блаженнійший Святослав. Участь у
Богослужінні взяв і голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Нагадаємо, що Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ, до якої територіально
входить і Турківщина, була відновлена

грамотою Блаженнійшого Мирослава
Івана Кардинала Любачівського, Верховного архиєпископа Львівського, від 12
липня 1993 року, за рішенням Синоду
Єпископів УГКЦ від 16-31 травня 1992
року. Історично ж єпархія відновилася із
древньої Самбірської єпархії, літописні
згадки про яку датуються ще ХІІІ ст. Із ХV
ст. єпархія називалась Перемишльсько-

Самбірською, а в ХVІІ ст. назва єпархії
була - Перемишльсько-Самбірсько-Сяноцька. Після ж насильної ліквідації
УГКЦ і зміни державних кордонів у 40-х
роках ХХ ст., територія
теперішньої
єпархії опинилась під
радянською владою,
і до 90-х років духовенство та вірні УГКЦ
діяли підпільно. До
1946 року на території цієї єпархії душпастирствовав 241
священик, з яких 57
було арештовано.
Єпархіяльними були
(на теперішній території) 503 парафіяльні храми, 259
плебаній, 6640 га
землі, 2488 га – сіножатей та 861 га лісу.
Архиєрейське служіння в новоутвореній Самбірсько-Дрогобицькій єпархії
було доручено кир Юліяну (Вороновському), котрий 17 квітня 1994 року був
інтронізований як правлячий її архиєрей.
2 березня 2006 р. єпархії було призначено єпископа-помічника – кир Ярослава
(Приріза), – якого 21 квітня 2010 р.
піднесли до гідності єпископа-коад’юто-

ПИТАННЯ ІЗ
МІСЬКИМ РИНКОМ
ЗАТЯГУЄТЬСЯ
Приватні підприємці, які торгують
на центральному міському ринку,
якось зібралися і вирішили створити
свою громадську організацію, назвавши її «Бізнес-ліга». З часу її створення минуло два роки. Головою обрали
ініціативного Івана Титаря. До правління увійшли не менш активні
підприємці Михайло Ярошович, Ірина
Яворська та Віталій Павлик. Обрали
й свого касира. Кілька разів їздили до
Старого Самбора переймати досвід.
Згуртувалися вони для того, аби
створити у Турці єдиний торговельний комплекс – такий, який мають
наші сусіди – самбірчани та старосамбірчани. І, вклавши в цю справу
власні кошти, зробити цей торговельний майданчик чистим, облагородженим, гарним та компактним.
Ідею підтримали і в мерії. У 2016 році
сесія Турківської міської ради, розглянувши заяву голови ГО «Бізнес-ліга» про викуп дерев’яних навісів та біотуалету, що
знаходяться на території міського ринку,
враховуючи пропозиції депутатської
комісії з питань економіки та бюджету,
вирішила надати дозвіл виконавчому ко-

мітету міської ради на продаж дерев’яних навісів та біотуалету, за 5153 гривні.
Тож розрахувавшись із житлово-комунальним управлінням за усі надані попередньо послуги, ГО «Бізнес-ліга» розірвала договір з ЖКУ і взяла на свій баланс викуплене майно.
Нещодавно я зустрілася із одним із
членів правління – Віталієм Павликом і
поцікавилася, як ідуть справи у цієї громадської організації. Відповідь була не
надто оптимістичною:
– Спочатку виглядало, що усе буде йти
дуже швидко, але наразі це не так. Зменшується й кількість членів організації.
Спочатку у «Бізнес-лізі» була 81 особа,
зараз – більше 70 членів. Ті, хто не хоче
платити за місце на ринку, йдуть і забирають звідси свої будки. Добровільними
внесками (за місце – 45 грн.) розплачуємось за викачку нечистот із біотуалету,
який знаходиться на території ринку, а
також за вивіз сміття. За час створення
«Бізнес-ліги» вдалося провести воду до
ринку, зробили дренаж, підсипали щебенем територію, бо скрізь було болото.
Міська рада виділила нам дві машини
щебеню, а чотири ми придбали за власні

ра. 27 жовтня 2011 р., після того як Блаженнійший Святослав (Шевчук) прийняв
зречення владики Юліана (Вороновського) з уряду єпископа Самбірсько-Дрогобицького, владика Ярослав перейняв
адміністрування Самбірсько-Дрогобицькою єпархією. 24 грудня 2011 р. Блаженнійший Святослав, Глава УГКЦ, увів владику Ярослава на престол СамбірськоДрогобицької єпархії.
Виступаючи з вітальним словом до
єпархіяльного священства та вірян, глава УГКЦ зазначив: “Цього дня у Дрогобичі є особливе торжество. Зараз ми
зійшлися, щоб подякувати Господу і Святому Духові за 25 років існування цієї
єпархії. Я пригадую собі, коли 25 років
тому я, будучи молодим семінаристом,
співав у семінарійному хорі під час Божественної Літургії. Я тоді уважно слухав
декрет щодо проголошення нової єпархії.
У ньому єпископи нашої Церкви сповіщали про створення нової важливої структури словами Діянь святих апостолів:
“Сподобалося Святому Духові і нам...” Я
тоді зрозумів, що кожен Синод Єпископів
— це П’ятидесятниця, бо єпископи намагаються чинити те, що подобається
Святому Духові. Тож ця єпархія народилася як плід П’ятидесятниці у синодальному діянні нашого народу. Тому, дякуючи Святому Духові за створення цієї
єпархії, ми сьогодні молитовно згадуємо
всіх владик, які тоді в синодальній П’ятидесятниці вчинили те, що сподобалося
Святому Духові, а тому і їм. І ми бачимо,
що це рішення було справді духоносним”.
Ігор ГАЛУЩАК
Дрогобич-Львів

кошти. Якби нам цю землю (площа ринку
– 0,12 га) дали в довгострокову оренду
– на 5, 10, 15 років,, нам би вдалося зробити значно більше. Наразі з міською
радою у нас укладена лише короткотермінова угода – на рік , яку кожного разу
поновлюємо.
Чому не можна збільшити термін оренди ГО «Бізнес-ліга» з міською радою,
вирішила запитати у міського голови. І
ось як коментує ситуацію Геннадій Когут:
– Створення сучасного торговельного
майданчика в нашому місті було частиною того плану, який мав бути втілений у
ході реалізації бізнес- проекту «Карпати». І це мало робитися як один із проектів міської ради і фінансуватися, у разі
втілення бізнес-проекту, Хедж-фондом.
Таким же чином планувалося й будівництво музею «Бойківщина» в Турці, нових торговельних рядів тощо. Тому інших
шляхів ми не шукали. І вже у вересні
2017 року я мав їхати до Комерційної
служби США відносно бізнес-проекту
«Карпати», а оскільки в кінці серпня мені
оголосили підозру, то, відповідно, ситуація змінилася – в якості підозрюваного
я не можу нікуди їхати, тим більше представляти проекти. Після того було фактично 4 місяці нейтралізації моєї роботи. Я не міг навіть спілкуватися з працівниками міської ради. Тому й укладаємо
з ГО «Бізнес-ліга» короткостроковий договір оренди, бо не знаємо, які умови будуть через рік. Планувати щось на 5 чи
10 років ми не можемо, але шукаємо
вихід із ситуації і надіємося, що цей проект все-таки буде реалізовано.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Управління соціального захисту населення Турківської РДА просить звертатися всіх бажаючих оздоровити своїх дітей
влітку 2018 року. На сьогодні виділено такі путівки:
«АІСТ» - 3 путівки з 01.06. по 14.06.2018р.; «Ровесник» - 2 путівки з 03.06.по 23.06.2018р.; «Світанок» - 3 путівки з 02.06. по
22.06.2018р.; «Дружба» - 3 путівки з 10.06. по 23.06.2018р.; «Світанок» - 1 путівка з 25.06.по 07.07.2018.; «Нафтуся Прикарпаття» - 2 путівки з 05.06. по 18.06.2018р.
За детальнішою інформацією звертайтеся в Управління соціального захисту населення. Тел. 3-15-35, 3-14-57

Виконком та працівники Боберківської
сільської ради щиро вітають з днем народження, яке відзначила 28 травня, бухгалтера сільради – Ганну Романівну Славич – і бажають їй міцного здоров’я – з
роси і води, щастя,
бл а г о п о л уч ч я ,
Божої опіки на
довгий вік.
Щиро вітаємо зі
святом,
Здоров’я зичимо
багато.
Хай щастя в
серце завітає,
Добром Господь
благословляє.
Хай Матінка Божа з
високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Вітаємо Стефу Петрівну Дудурич – голову правління Боринського споживчого товариства – з ювілеєм. Бажаємо їй
міцного здоров’я, щастя, радості достатку, Божого благословення на довгий вік.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам
бажаємо.
Хай оминають
Вас тривоги,
Хай
Бог
дасть щастя
на путі,
Хай світла й
радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і
не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне
світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

Дорогого кума, хрещеного батька та
швагра, жителя м. Турка – Ореста Васильовича Попівняка – з ювілеєм – 80річчям від дня
н а р о д ж е нн я ,
який святкує
сьогодні, 1 червня, щиро вітають кума Люба,
похресник о.
Володимир та
Ольга Лофій і
бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, радості,
рясних Божих
благословінь на многії літа.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється
милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі, многії літа.
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Ó ÏÅÐØÈÉ ÊËÀÑ –
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Чи принесе користь українській освіті чергова реформа
Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок, та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українських першокласників вже у новому навчальному році. З 1 вересня 2018 року всі «першачки» країни підуть до Нової української школи. Це реформа Міністерства освіти і науки, на яку
чекали довгі роки, та яка побудована по системі освіти Європи. Згідно з проектом Нової української школи на дітей у молодших класах чекає зовсім новий підхід до навчання: малеча
буде більше гратися, експериментувати та більше працювати у колективі. Таким чином освіта базуватиметься
більше на вміннях та навичках.
Однак що ближче до нового навчального року, то більше запитань виникає у батьків до Нової української школи. Тож які
нововведення чекають у новому навчальному році на
львівських першокласників?

У ШКОЛУ– ЛИШЕ ЗА
МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ:
БАТЬКИ – ПРОТИ
Новинкою, до якої повинні
бути готові батьки першокласників, є те, що відтепер діти будуть здобувати початкову освіту
у найближчій до дому школі.
Відповідні зміни внесені у Закон
«Про освіту», який прийняли
минулого року.
Набір для «першачків» відбуватиметься зовсім по-новому.
Вже відмінено конкурсний
відбір, діти будуть йти абсолютно без будь-якого конкурсу та
відбору. Найголовнішою буде
прив’язка до території обслуговування. Тобто, першочергово
діти можуть бути зараховані до
тої школи, яка територіально
закріплена за місцем проживання. Звичайно, що батьки
мають право вибору та можливість віддати документи до
іншого навчального закладу,
але зараховані вони будуть
лише в тому випадку, якщо в
цій школі є вільні місця. Варто
зазначити, що батьки майбутніх першокласників мали
подати пакет документів до
навчальних закладів до 31
травня. Перелік потрібних документів для вступу до школи
можна знайти на сайті
Міністерства освіти України
або на сайті Нової української
школи.
Такий новий стандарт початкової школи просто спантеличив багатьох батьків першокласників, адже багато з них запланували віддати своїх дітей у школи, які є територіально віддаленими від місця проживання.
Деякі батьки кажуть, що
зовсім не погоджується з таким
новаторством, адже вважають,
що вони повинні самі вирішувати, у яку школу віддавати дитину.

НАВЧАННЯ З НАБОРАМИ
LEGO, ПИСЬМО ОЛІВЦЕМ ТА
РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ
Нова українська школа не обмежується лише одним нововведенням – зарахуванням першокласників у навчальні заклади. Цього року на «першачків»
чекає багато нового у процесі
навчання. Більшість новинок
МОН запозичило у наших західних сусідів, які ігровою формою
навчання заохочують дітей полюбити школу та науку.
Новою українською школою
передбачено, що дітки будуть
більше експериментувати, а також працювати в групах над
різноманітними проектами.
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«Нова українська школа – це
насамперед методи навчання. І
найголовнішим тут є діяльнісний
підхід, тобто діти експериментують, практикують і лише пізніше
доходять до висновків та теоретично вивчають матеріал. Школярі спочатку вивчатимуть матеріал, а пізніше узагальнюватимуть цю інформацію. Також буде
дуже багато різноманітної роботи в групах, багато роботи над
різними проектами, і, звичайно,
– відвідування бібліотек, музеїв
та вивчення навколишнього середовища», –
кажуть
у
Міністерстві освіти і науки.
Для школярів, які підуть у перший клас цього року, частково
змінять навчальний процес.
День у школі для малечі розпо-

чинатиметься з
ранкової
зустрічі, де кожна дитина матиме можливість сказати один
перед одним та перед вчителем
свою думку, свої очікування, чи
навіть страхи. Окрім цього, Нова
українська школа передбачає
навчання спільно з ігровими
моментами, а також письмо не
ручками, а лише олівчиком.
«Діти у 1 класі будуть писати
лише олівчиком. У цьому немає
нічого поганого, бо дитина, коли
пише олівчиком, має можливість
виправити свою помилку, має
можливість затерти гумкою те,
що написала неправильно. Також вже зараз вчителям молодшої школи рекомендується не
використовувати червоної ручки
для того, щоб не акцентувати
увагу на поганому, бо завжди
червона ручка асоціюється з чимось поганим. Сьогодні вчителі
використовують зелену ручку, і
таким чином вони показують, що
це треба зробити краще, а не
вказують на якусь помилку.
Окрім цього, під час навчання
будуть використовуватися різні
види читання, і, звичайно, буде

рефлексія – отримання зворотного зв’язку від дитини», – пояснюють творці освітнього законодавства.
А родзинкою навчального
процесу Нової української школи стане навчання з наборами
Lego. Хоча для Львівської області такий спосіб науки не є новинкою. У деяких дошкільних
закладах вже є Lego-конструювання, що, за словами фахівців,
сприяє розвитку дітей. Такими
наборами Lego всі школи має
забезпечити Міністерство освіти
України. Та згідно з інформацією
на сайті Нової української школи, набори Lego завозитимуть у
4 етапи. Турківський район може
отримати ці набори не раніше
вересня 2018 року.

БЕЗ СПІВБЕСІД,
ОЦІНОК ТА ДОМАШНІХ
ЗАВДАНЬ
Цьогорічним першокласникам значно «спростили життя»,
адже тепер, коли зараховуватимуть дітей у школу, не будуть проводити жодних співбесід. Фахівці
кажуть, що відміна співбесід є позитивним нововведенням, адже
дитина у шість років не зобов’язана показувати рівень своїх
знань.
«Нова українська школа передбачає багато ігрової та екс-

периментальної діяльності. Дитина, яка йде до першого класу,
повинна чогось навчитися, навчитися граючись. То чому вона
повинна вже показувати букви
чи розуміти певні речі? Для дитини це є психологічно-травматично. Діти у такому віці є надто
маленькими, аби проходити такі
випробування. Окрім цього
відмінили оцінки та домашнє
завдання у 1 та 2 класах. Оцінювати будуть так: вчителі писатимуть – добре, відмінно, чудово.
Також будуть певні заохочення
у вигляді наліпок. Звичайно, що
з третього класу оцінка буде, бо
таким чином викладач та батьки зможуть побачити результати навчання дитини», – розповідають у відділі освіти РДА.
Також у новому навчальному
році першокласники не будуть
навчатися за «Букварем», адже
Нова українська школа передбачає новинку: навчання від тексту до букв. Дитина вивчатиме
алфавіт вже після того, як навчилася читати. Також навчання
відбуватиметься по навчальних
книжках, які побудовані по іншій

системі, аніж «Буквар».
Варто зазначити, що всі першокласники матимуть нові
підручники, ними школярів забезпечуватиме держава. У свою
чергу, в департаменті освіти
ЛОДА запевняють, що батькам
із власного гаманця не доведеться платити за підручники.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Вимогою Нової української
школи є впровадження інклюзивної освіти. Тобто, діти з особливими потребами зможуть навчатися у звичайних класах.
«У порівнянні з 2015 роком,
кількість навчальних закладів,
де відкрили інклюзивні класи, у
Львівській області зросла втричі.
Школи радо відкривають двері
для дітей з особливими потребами, звичайно, якщо дитина самостійно, чи з допомогою
батьків, відвідуватиме навчальний заклад.

ВИКЛИК
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
Нова українська школа буде
одним із найбільших викликів
саме для вчителів, оскільки їм
потрібно працювати по-новому,
адже будуть зовсім інші підходи
та методи навчання. Підготовка
вчителів до Нової української
школи вже розпочалася. Вчителям, які будуть набирати перші
класи з 1 вересня 2018 року,
показують та розказують, що
таке ранкова зустріч, інтерактивні методи навчання, та як навчати дітей в ігровій формі.

СПІВПРАЦЯ БАТЬКІВ ТА
ШКОЛИ
Один з принципів Нової української школи – партнерство між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, і таким чином
впливати на освітній та
виховний процеси. Батькам доведеться більше
співпрацювати з дітками,
адже буде дуже багато
практичної та дослідницької роботи, які вони виконуватимуть разом.
У Міністерстві освіти України наголосили на тому,
що батьки повинні зрозуміти: ніхто від них додаткових коштів не може вимагати. Це можуть бути
виключно їхні благодійні
внески. І правильно було би,
якби це перевели в офіційну
площину, перераховували благодійні кошти на спеціальні рахунки навчальних закладів для
використання на певні потреби.
Рахунки –мали б бути розміщені
на сайті навчального закладу.
Прозорим для кожного має бути
й використання коштів. Щоб у
будь-який час батьки могли глянути, на що потрачені благодійні
внески.
Отже, цьогорічних першокласників, без перебільшення, можна назвати першопрохідцями у
Новій українській школі. Адже на
них та їхніх батьків чекає насправді багато новинок, які ще
не використовували в минулих
роках під час занять у школах.
Час покаже, чи реформа – Нова
українська школа – сприятиме
появі в дітей бажання вчитися та
розвиватися по-новому. Відтак і
результат від таких нововведень
– побачимо вже згодом…
Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ

Дорогу маму, любиму бабусю,
свекруху, тещу, жительку с. В.Висоцьке – Юлію Іванівну Лях – з
67-річчям від дня народження,
яке вона святкувала 29
травня, сердечно
вітають сини Микола, Богдан,
Іван, Петро,
Василь, дочка
Марія, зять Тарас, невістки
Дарія, Ольга,
Віра, Наталя і
Стелла та 10 онуків.
У цей день вони бажають дорогій іменинниці міцного здоров’я, радості, миру та ласки і милості Божої, усіх земних гараздів
на многії і благії літа.
Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга
дорога,
Хай Вам буде здоров’я від
Бога.
Хай гараздів Вам в хату
прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим,
як літо.
Щастя й долі – на многії
літа!

ÀÊÒÈÂ²ÇÓÂÀËÈÑß
ÊË²Ù²
Цього року їх буде дуже багато. Про це уже кажуть жителі Турківщини, бо, йдучи в
поле чи ліс, зустрічають їх чи
не на кожному кроці: траві,
листі, деревах, кущах. Раніше
так багато кліщів у нашій
місцевості не траплялося, як
тепер,
кажуть люди.
Найбільш вони активні в
травні-червні. Кліщі можуть
переносити різні інфекційні
хвороби. Тому всім, хто вирушає на польові роботи чи на
відпочинок у ліс, хто випасає
худобу чи йде на риболовлю,
треба бути вкрай обережним.
До речі, господарі частіше
стали помічати кліщі на худобі, яка повертається з випасу додому.
– Появу кліщів зазвичай частіше фіксували у місцевостях з листяними насадженнями, в горах
їх було рідко. Тепер ситуація,
можна сказати, вирівнялася.
Кліщів розмножилося багато і в
нашій гірській місцевості, – каже
помічник епідеміолога Ганна
Хащівська. – Там, де в тіло вп’явся кліщ, появляється почервоніння і свербіж. На перший погляд невеличка комаха, за певний час, напившись крові, стає
більшою за розміром в декілька
разів. Щоби відірвати від ураженого місця кліща самотужки, не
залишивши в тілі його хоботок,
людині потрібно мати певні навики. Тому раджу, якщо кліщ вкусив вас, негайно звернутися до
медиків, які нададуть кваліфіковану допомогу. Адже кліщі – це
дуже небезпечно, вони є перенощиками багатьох інфекційний
хвороб, таких як енцефаліт і хвороба Лайма. Перевірити, чи не
був кліщ заражений якоюсь небезпечною вірусною інфекцією,
можна, здавши його самим на
аналіз у Львівську обласну вірусологічну лабораторію. Аналіз
цей, до речі, платний. А щоби уберегтися від кліщів, ідучи на природу, одягайте щось світле – на
ньому краще можна буде помітити кліща. Не забувайте про
шкарпетки і майте закрите
вбрання.
Ольга ТАРАСЕНКО.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÓÑÒÀÍÜ – ÎÑÎÁËÈÂÀ,
ÏÐÀÄÀÂÍß, ÇÀÏÎÂ²ÄÍÀ…
На стрімких карпатських скелях прадавні майстри створили справжнє фортифікаційне диво. Це неприступна для ворогів давньоукраїнська фортеця Тустань. Сьогодні, завдяки
новітнім технологіям, науковці відтворюють старовинний
вигляд давнього замку – місця величі та сили української держави. Щорічно – у перші вихідні серпня, лицарі, ремісники та
скоморохи змагаються у майстерності, діляться секретами своєї справи, залучають гостей до забав, співів, танців та
інших розваг під час фестивалю «Ту Стань!»
враженням не було меж.
Цей державний історико–
Перше, що нас здивувакультурний заповідник відвідали
ло, – це те, що, приїхавши сюди,
з екскурсією учні 7-А класу Ясе-

ницького НВК – вихованці гуртка «Цікава географія», а також
члени Ясеницького шкільного
лісництва, яким уже довгий час
керує Надія Пецкович. Всього 29
дітей з навчально-виховною метою побували у цьому особливому місці, що знаходиться на Сколівщині. Захопленню і дитячим

ми побачили багато екскурсійних груп (як дорослих, так і
дітей) – з Трускавця, Києва, Львова, Кривого Рогу, Дніпра, –
ділиться враженнями Надія
Максимівна. – Відвідавши музей історії Тустані, діти дізналися про важливі періоди з мину-

Відповідно до рішення виконавчого комітету Турківської міської ради № 47 від 22.05.2018 р., водойму «Кар’єр» визнано непридатною для купання та масового відпочинку громадян біля води.
Переглянути рішення виконавчого комітету можна на офіційному сайті Турківської міської ради
(turka-mrada.gov.ua).

Працевлаштування за кордоном для чоловіків,
жінок та сімейних пар: Чехія, Польща, Німеччина,
Угорщина. Пропонуємо великий вибір вакансій. Допоможемо з виготовленням документів.
За детальною інформацією: +3806739128329,
+380673107823 (Олег).

Продаються магазини по вул. Міцкевича, 15, в м. Турка, загальною площею 120 кв.м.
Підведена вода, каналізація.
Ціна – договірна. Деталі за тел.: 0990900710 (Йосип).
Продам ЗАЗ Сенс! Білий, 1,3
МТ, з ГБО. Можливо під виплату
від 1900 грн/міс.
Тел.: 0680356995.
Продається приватизований
цегляний житловий будинок з
надвірними спорудами в с. Вишня (1 км – від м. Рудки),
Ціна – договірна. Тел.:
0984629260.
Пропонуємо роботу бухгалтера (помічника) зі знанням бухгалтерського обліку, 1 с. Офіційне працевлаштування.
Тел.:0684790785.
Куплю роги лося, оленя – до
100 грн. за 1 кг – і старі роги сайгака. Тел.: 096-676-23-34.

Здаємо в оренду магазин в с.
Хащів.
Звертатись за телефоном:
0663816859 – Лімнянське СТ.
У м. Турка, по вул. Зелена, продається приватизована земельна ділянка, площею 0,096 га, під
будівництво.
Ціна – договірна.
Тел.: 0991592631.
Продається житловий будинок із господарськими приміщеннями по вул. Поляна (вище
середньої школи №1).
Будівництво незавершене.
Площа земельної ділянки під
забудову – 10 арів.
Ціна – договірна.
Контактні
телефони:
0987169695, 0954628684.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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лого фортеці та її дослідження,
побачили археологічні знахідки,
макет фортеці, переглянули
відеофільми про Тустань. Ця
фортеця ІХ-ХІІІ ст. є унікальною і
не має аналогів у Європі і світі.
Заодно гуртківці побували на
Урицьких скелях, які в давнину
слугували фундаментом і стінами давньої фортеці, де проходило велике князівське військо.
Діти милувалися з висоти чудовими краєвидами навколо села
Урич – природного амфітеатру,
сформованого зустрічними схилами гірських хребтів, мальовничою річкою Уричанкою, лісом
з мішаних дерев. Але ця екскурсія не відбулася б, якби не допомога добрих і щирих людей –
директора ДП «Турківське лісове господарство» Василя Барабаша, лісничого Ясеницького
лісництва Юрія Маковецького,
директора Ясеницького НВК
Михайла Мися, водія автобуса
«Школярик»
Володимира
Білинського. Велике і щире їм
наше спасибі.
Принагідно слід сказати, що
Надія Пецкович, керівник гуртка «Лісівники-екологи» Турківського районного Будинку дитячої
та юнацької творчості, нагороджена дипломом ІІІ ступеня департаменту освіти і науки
Львівської ОДА як переможець
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу програм, навчальнометодичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у номінації «Сценарії масових заходів». Колектив
БДЮТу щиро радий успіхам Надії
Максимівни, і ми разом з ним
бажаємо їй нових творчих успіхів
і перемог.
Ольга ТАРАСЕНКО.

До уваги турківчан!
Якщо у Вас, чи у членів Вашої
родини, є потреба в активному
інвалідному візку, Ви його можете безкоштовно отримати у
благодійній організації Володимира Саврука «Фонд допомоги
малозабезпеченим сім’ям та
сім’ям учасників АТО» за адресами:
м. Турка, вул. І. Франка, 33.
Контактна особа - Марія Степанівна т. (066) 852 22 08;
м. Львів, вул. Виговського, 29.
Контактна особа - Ірина Михайлівна т. (097) 304 74 61.
Продається легковий автомобіль Седан В, ВАЗ-2103, колір
– темно-зелений, збережений,
в доброму стані, на ходу.
Салон добре оброблений і
утеплений, крісла, панель та
руль з БМВ. Кузов зміцнений
поперечкою. Нові літні та зимові
колеса. Є багажник.
Дата випуску – 1981 р. Власник вчасно та якісно при потребі
ремонтував даний автомобіль.
Ціна – договірна. Тел.: 066908-46-98.
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«Всесвітній біг миру
заради гармонії»
У неділю, 3 червня, в місті Турка, на майдані Шевченка, о 9:30
год. прибуде естафета бігунів, в рамках акції «Всесвітній біг
миру заради гармонії».
Всесвітній біг миру заради гармонії – це міжнародна естафета,
яка проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів у світі.
Естафета – не комерційний проект,
він не проводиться
на підтримку якоїсь
політичної
сили.
Його учасники лише
пропонують добру
волю людям в усьому світі. Символом
гармонії і єднання є
палаючий факел,
який бігуни передають один одному із
рук в руки. З 1987
року всесвітній біг миру заради гармонії проводиться у понад 155
країнах світу.
Учасником естафети може стати кожен – вік і фізична підготовка
не мають значення!
З села Стрілки Старосамбірського району до міста Турка естафету буде долати європейська команда бігунів, а з міста Турка – до
Ужоцького перевалу – українська команда, до якої можуть долучитися всі бажаючі міста та району. На Ужоцькому перевалі естафета
буде передана Закарпатській області.
Василь ПОТОЧНИЙ,
начальник сектору спорту Турківської РДА.

Ðåàë³çàö³ÿ àëêîãîëþ ó í³÷íèé ÷àñ
25 квітня набув чинності закон, який дозволяє органам місцевого самоврядування у вечірній час доби обмежувати продаж
алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Таке обмеження не
стосується лише ресторанних закладів. Щоб заборона працювала, орган місцевого самоврядування має прийняти відповідне рішення.
А за торгівлю алкоголем в заборонений час – покарання становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Це – від 510 до 1700 гривень.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив редакції газети «Бойківщина» глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишнього працівника районної друкарні Михайла Петровича Романовича і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного.
Колектив Явірської сільської ради висловлює щире співчуття головному бухгалтеру Галині Петрівні Леневич з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата – Михайла.
Церковний комітет та парафіяни с. Сигловате висловлюють щире
співчуття настоятелю Свято-Преображенського храму о. Василію
та їмості Руслані з приводу тяжкої втрати – смерті тещі та матері.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарям-стоматологам Ігорю Івановичу та
Марії Михайлівні Черепанинам – з приводу великого горя – смерті
батька та свекра.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття кухарю Турківської КЦРЛ Ірині Іванівні
Яворській з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарю акушер-гінекологу Любомиру Олексійовичу Яруті з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарям-гінекологам – Любомиру Олексійовичу та Ярославу Любомировичу Ярутам – з приводу
тяжкої втрати – смерті батька і дідуся.
Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття лісничому Лімнянського лісництва Степану Івановичу Пшенецькому з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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