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

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹9

(1566)

Ï’ßÒÍÈÖß,

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 4 ãðí.

1 áåðåçíÿ 2019 ÐÎÊÓ

ÃÐÎÌÀÄÀ ÑÅËÀ ËÎÑÈÍÅÖÜ ÏÅÐÅÉØËÀ ÄÎ
ÍÎÂÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
У неділю, 24 лютого, громада УАПЦ у селі Лосинець прийняла рішення про приєднання до
Української Помісної Православної Церкви в Україні. Виявилось, що храм св. Димитрія Солунського у селі Лосинець юридично знаходився в УАПЦ, а священнослужитель був УПЦ МП.
З 400 повнолітніх прихожан 270 підписалися за перехід до ПЦУ. Були пропозиції служити почергово. Але з цим громада категорично не погодилася. На зборах села була присутня місцева влада,
поліція, учасники АТО. Громада вирішила перейти до Помісної Православної Церкви України. Священику дали на роздуми тиждень, а якщо не погодиться на перехід, то громада буде просити
Дрогобицько -Самбірську єпархію надати їм іншого священнослужителя.
Не так давно розпрощатися з московською церквою вирішили жителі с.Шандровець. У роздумах та
очікуванні ще 5 громад УПЦ МП.
Наш кор.

Сердечні, теплі слова та побажання шлемо з нагоди дня
народження, яке святкуватиме 2 березня, дорогій, люблячій, чуйній і турботливій
матусі
і
бабусі,
жи тель ці
с. Присліп
–
Анаст а с і ї
Олексіївні
Сабівчак.
Прийміть,
н а ш а
рідна, низенький уклін – за те, що в
житті Ви наш надійний заслін,
за те, що Ви – наша сімейна
опора, за те, що із Вами не
знаємо горя, за усмішку лагідну, душу просту, за щирість,
турботу і доброту.
Хай береже Вас Господь!
Лагідна, рідненька, добра
і проста,
Наша дорогенька, наша
золота!
Спасибі, матусю, що
життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви
нас навчали.
Спасибі, рідненька, за
вічну турботу,
За щире бажання добра
нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат
пригортають.
Здоров’я міцного зичимо
щиро,
Ласки – від Бога, від дітей
– тепла,
На многії щасливії літа.
З любов’ю – сини Іван, Микола; дочки Марія, Тетяна, Оксана з сім’ями та 8 онуків.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»
на 2019 рік
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за прийом передплати):

- 1 місяць – 17,10 грн;
- 3 місяці – 49,30 грн;
- 6 місяців – 93,35 грн;
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Çàðîá³òíà ïëàòà 5000 ãðí.
+ â³äñîòêè â³ä ïðîäàæ.
ОПИС ВАКАНСІЇ:
Запрошуємо на роботу в магазин будівельних матеріалів продавця-консультанта
(м.Турка, вул. Івана Франка, 33 – територія колишнього світлотехнічного заводу)

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
Продаж товарів, надання консультації покупцям щодо товарів,
підбір товару, формування бази клієнтів, викладка товару, участь в
інвентаризації.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
Досвід роботи з продажу, бажання вчитися і розвиватися, вміння
працювати в команді, вміння користуватись MS Office програмою
бухгалтерії 1С.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
Уважність, комунікабельність, стресостійкість, чесність, відповідальність.

МИ ГАРАНТУЄМО:
Можливість розвиватись в команді професіоналів, гідну заробітну плату ( ставка + % від продажу), відсотки за результатами роботи,
кар’єрний ріст, корпоративне навчання.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ за телефоном: +380 67 827 0435.

Щиросердечно вітаємо із 55-річчям, яке відзначатиме 5 березня, настоятеля храму св. апостолів Петра і Павла м. Турка –
о. Тараса Більо.
Всечесний отче Тарасе, прийміть найщиріші вітання з нагоди
Вашого дня народження. Ви берете
силу з невичерпного джерела – молитви, тож бажаємо Вам її – неустанної, витривалої, наповненої довір’ям
до Господа.
Нехай Всевишній щедро благословляє Вас і Вашу родину усіма небесними і земними ласками, дарує здоров’я, сили, натхнення і витривалість, допомагає Вам у всіх добрих справах,
що Ви уже розпочали, а Ваш Святий
Покровитель посилає мудрість, терпіння, виваженість та духовні сили!
Зичимо Вам доброго здоров’я, радості і миру у серці, твердості у вірі, ревності у любові, безмежного людського щастя,
щедрих Божих благословінь та опіки Божої Матері! Нехай благодать Господня завжди перебуває з Вами на многії та благії
літа! Дякуємо за молитву, працю та служіння!
Живіть в здоров’ї і життю радійте,
І в душах людських завжди мудре й вічне сійте.
Нехай приносить радість Вам молитва щира,
Живіть завжди в добрі, любові й мирі.
Щасливі будьте з того,
Що Господь Вам посилає,
Бо Він найкраще знає, що Вам дати має.
Парафіяни УГКЦ храму святих апостолів Петра і Павла м.
Турка.

3 березня відзначатиме свій 70-річний ювілей голова Турківського районного Товариства мисливців і рибалок Богдан Олексійович Михайлик.
З нагоди ювілею, бажаємо Вам, шановний ювіляре, щастя,
міцного здоров’я, подальших успіхів у Вашій відповідальній
діяльності, удачі у всіх починаннях, невичерпного запасу душевних і фізичних сил, сімейного благополуччя та всіляких гараздів.
Хай Господь оберігає Вас, а тепло й увага родини та друзів
додасть упевненості й наснаги. Добра та радості
Вам, Вашим рідним і близьким!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку.
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
З повагою – Верхньовисоцький та Комарницький мисливські
колективи.

Працівники Турківського РЕМ ПрАТ «Львівобленерго» вітають із 60-річним ювілеєм, який відсвяткував 27 лютого, головного інженера підприємства Володимира Михайловича Старушкевича.
Від імені нашого колективу, шановний Володимире Михайловичу, прийміть найщиріші вітання з нагоди ювілею. Ми цінуємо
Ваш фаховий рівень, захоплюємося нестримною енергією, оптимізмом бачити перспективи і знаходити
сили їх досягати. Бажаємо, аби Ваша професійна діяльність і надалі слугувала розвиткові нашої галузі, а джерело людської
любові і поваги було невичерпним. Щедрої
долі та міцного здоров’я Вам і Вашій родині на многая літ!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÂÈÄÀÒÊÈ ÒÀ ÄÎÕÎÄÈ
ÁÞÄÆÅÒÓ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ó 2018 ÐÎÖ²
Протягом 2018 року до загального фонду районного бюджету надійшло доходів, в сумі 539 436,4 тис. грн., при уточнених планових бюджетних призначеннях, в сумі 541 382,1 тис.
грн., що становить 99,6 відсотка: в т.ч. офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів, в сумі 495 896,3
тис. грн., що становить 99,4 відсотка до уточнених планових
бюджетних призначень, податків, зборів і неподаткових платежів, в сумі 43 540,1 тис. грн., при уточнених планових бюджетних призначеннях, в сумі 42 490,4 тис. грн., що становить
102,5 відсотка.
Протягом 2018 року проведено уточнення планових показників, на суму 11 431,0 тис. грн., в
т.ч. офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів
– 10 454,1 тис. грн. та податків,
зборів і неподаткових платежів –
976,9 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження податків, зборів і неподаткових платежів збільшились
на 8 303,7 тис. грн., або на 23,6
відсотка.
До спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік надійшло доходів, у сумі 10 523,9 тис.
грн., що становить 64,4 відсотка
до уточнених річних планових
завдань – 16 345,3 тис. грн.: в т.ч.
офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів, в
сумі 7 603,1 тис. грн., що становить 53,1 відсотка до уточнених
планових бюджетних призначень, податків, зборів і неподаткових платежів, в сумі 2 920,7 тис.
грн., при уточнених планових
бюджетних призначеннях, в сумі
2 030,4 тис. грн., що становить
143,9 відсотка.
Протягом 2018 року по спеціальному фонду проведено уточнення планових показників, на
суму 14 650,3 тис. грн., в т.ч. офіційних трансфертів з державного
та обласного бюджетів – 14 314,9

тис. грн. та податків, зборів і неподаткових платежів – 335,4 тис.
грн.
За 2018 рік в бюджеті Турківського району по загальному фонду, при уточненому плані 550
483.5 тис. грн., виконання становить 539 169.1 тис. грн., або 97,9
відсотків., в тому числі:
- по органах управління, при
плані 3 900.0 тис. грн., касові видатки склали 3 899.8 тис.
грн.(99,9%);
- закладах освіти, при плані 191
737.2 тис. грн., касові видатки –
186 478.7 тис. грн.(97,2%);
- по закладах охорони здоров’я план – 67 343,7 тис. грн., касові – 66 623,5 тис. грн.(98,9%);
- по установах культури план –
19 316,1 тис. грн., касові – 19
231,6 тис. грн.(99,6%);
- по соціальному захисту план
– 242 182,3 тис. грн., касові – 239
606,7 тис. грн.(98,9%);
- по фізичній культурі і спорту
план – 2 037,8 тис. грн., касові – 2
037,7 тис. грн.(100%);
- видатки, пов’язані з економічною діяльністю (реалізація програм районного та обласного
значення), при уточненому плані
– 1 786,5 тис. грн., касові – 1 784,0
тис. грн.(99,9%);
- інші видатки та інша
діяльність (надзвичайні ситуації,
екологія, засоби масової інфор-

мації) – уточнений план – 876,0
тис. грн., касові – 865,1 тис.
грн.(98,2%);
- міжбюджетні трансферти
(інші дотації, субвенції з місцевого та державного бюджетів) –
план – 21 509,0 тис. грн., касові –
18 809,0 тис. грн.(87,2%).
Питому вагу у складі видатків
бюджету району складають видатки на заробітну плату – з нарахуванням 200 108,3 тис. грн., а
це – 49,5 відсотка від загального
обсягу видатків бюджету (550
483,0 тис. грн.), на придбання
медикаментів використано 1
315,6 тис. грн.(0,2%), на харчування дітей у школах та лікарнях – 2
367,0 тис. грн.(0,6%), на оплату
енергоносіїв – 10 489,7 тис.
грн.(2,6%), на виплату державних
допомог малозабезпеченим,
багатодітним сім’ям, інвалідам,
учасникам АТО та іншим пільговим категоріям, на виплату субсидій використано 221 779,8 тис.
грн.(38,7%).
За рахунок уточнення вільних
залишків, рішенням сесій Турківської районної ради, № 400, №
402 від 22 березня 2018 року,
спрямовано на заробітну плату;
залишки освітньої субвенції – 12
087,9 тис. грн., залишки коштів
районного бюджету – на виплату: заробітної плати працівникам
охорони здоров’я –1 647,751 тис.
грн., за рахунок перевиконання
дохідної частини – 729,0 тис. грн.
Також за рахунок одержаної
додаткової дотації з обласного
бюджету на здійснення переданих видатків, в сумі 9 800,0 тис.
грн., та медичної субвенції, в сумі
5 022,0 тис. грн., які були спрямовані на виплату заробітної
плати працівникам бюджетних
установ району, дало змогу повністю виплатити заробітну плату і не допустити заборгованості
на 01 січня 2019 року.
По спеціальному фонду у 2018
році, при уточненому плані 30
281,5 тис. грн., виконання склало 24 059,3 тис. грн., або 79,5
відсотка.
Володимир ЮСИПОВИЧ,
начальник фінансового управління Турківської РДА.

ÎÄÅÐÆÀÂ ÑÓÁÑÈÄ²Þ ÃÐÎØÈÌÀ –
ÇÀÏËÀÒÈ ÇÀ ÏÎÑËÓÃÓ
Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива надається шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, якому призначено
житлову субсидію, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою через
виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку (АТ “Укрпошта”).
Громадяни, яким житлова субсидія надається у
грошовій формі (у тому числі готівковій), зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням,
виконавцям комунальних послуг, або виплаченої
їм готівкою.
Інші одержувачі житлової субсидії, яким вона надається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зобов’язані щомісяця
сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі,
коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату такої
послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.
Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується управителем, об’єднанням, виконавцем
комунальної послуги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено житлову субсидію, як оплата таких послуг та/або витрат на управління багатоквартирним будинком.
Якщо протягом трьох місяців з дати перерахування АТ “Ощадбанк” коштів одержувач житлової
субсидії не звернувся за отриманням грошового
перек азу, відповідні кошти повертаються АТ
“Ощадбанк” Мінсоцполітики не пізніше трьох робочих днів разом з реєстрами осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі.
Невиплачені одержувачам житлової субсидії
кошти повертаються Пенсійним фондом України
та АТ “Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики,
відкритий в Казначействі.
Реєстри осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі, отримані від Пенсійного
фонду України та АТ “Ощадбанк”, передаються

Мінсоцполітики структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення для врахування
під час надання житлової субсидії у наступних періодах.
Хочу зазначити, що заява і декларація вважаються не поданими у разі, коли:
не внесені у повному обсязі відомості про членів
домогосподарства (прізвище, ім’я та по батькові,
сімейний стан, число, місяць і рік народження,
серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для осіб, які мають
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);
не внесені у повному обсязі відомості про членів
сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких
враховуються під час призначення субсидії
(прізвище, ім’я та по батькові, сімейний зв’язок з
особою із складу домогосподарства, число,
місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, або серія та номер паспорта
(для осіб, які мають відмітку в паспорті про право
здійснювати платежі за його серією та номером);
не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника;
відсутня згода на обробку персональних даних
про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб
із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про
доходи та майно.
Микола ГУТ,
начальник управління соціального захисту
населення Турківської РДА.
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ЗБІДОВАНІ ДІТИ
Дев’ятикласниця Марійка з боязню, неквапом підійшла до
однієї із соціальних співробітниць і тихенько запитала: «А чи
можна так оформити документи, аби я одержувала гроші на
дітей, а не мама? Бо нам тяжко, ми не маємо що їсти, голодуємо, а мама з татом п’ють». Та, здивувавшись такому проханню, обняла дівчатко за плечі і пояснила, що, на жаль, зробити
таке неможливо. Маруся пішла з нічим до своєї холодної, незатишної, просякнутої смердючим алкоголем, домівки, де на неї
чекали молодші братики і сестрички, які щодня просять їсти.
Дівчинка йшла і плуталася в думках, бо безсила щось вдіяти
проти батьків-пияків, яких інколи сильно ненавидить за пиятику, а бувають дні, що й жаліє, й навіть любить – все ж рідні.
Зрештою, батьків не вибирають. Наївно надіялася, що сама
якось вирішить справу. Та ось, виходить, – замала ще.
Таких гірких дитячих доль, на превеликий жаль, у нас аж забагато. В одному із сіл Турківщини семеро неповнолітніх дітей постійно
потерпають від батька-пияка. Напившись оковитої (а бере її і п’є, як
кажуть в селі, ящиками і, можливо, за гроші із соціальної допомоги
на дітей), він б’є дружину, прикладає руки до своїх кровинок. І хоча
діти не голодні, одягнені і взуті, бо мати ще трохи дбає за них, все ж
вони психологічно пригнічені, не мають можливості добре вчитися
(четверо їх відвідує школу), бо вдома постійно сварки та татові кулаки і матюки. Так і живе дітвора у страху від ранку і до ночі, а інколи й
виспатись не дасть. Видно, що безсилі вже й дідусь з бабусею
чимось зарадити своїм; вочевидь, терпець їм урвався, бачать люди
– на все махнули рукою, мовляв, живіть, як знаєте. Хоча найперше
саме родичі зобов’язані стати у підмозі бідним дітям – своїм онукам чи племінникам.
Минулого тижня працівникам служби у справах дітей Турківської
райдержадміністрації доводилося забирати двох малолітніх дітей
із холодної хати, рятувати їх від замерзання. Надворі дошкуляв пекучий, морозний вітер, діти мерзли в холодній кімнаті, біля студеної
печі, а батьки, зовсім забувши за них, зігрівалися спиртним хтознаде. Пияцтво – першопричина бід у багатьох малозабезпечених
сім’ях, де спілкування не з дітьми, а з чарчиною горілки, починається уже із самого ранку.
Якось я спостерігала, як за матір’ю, яка, одержавши в банкоматі
гроші на дітей, слід у слід, аби вона не бачила, йшов її чоловік або ж
брат. І тільки-но вона звернула у кав’ярню, він вибіг наперед неї і
став не пускати її в двері. «Не пропивай дитячі гроші! Розумієш, школа скоро!» – кричав услід, але вона не послухалася. З усієї сили
відштовхнула чоловіка і таки зайшла в бар.
Багато матерів й не думають шукати собі роботу, навіть і на власному городі поратися не хочуть, занедбують господарство, а тільки
те й роблять, що народжують дітей, знаючи, що від держави отримають допомогу, за яку питимуть і гулятимуть, як їм заманеться. У
мами, яка п’є кожен день, дитина змушена рано дорослішати. Бо їй
треба самостійно одягнутися, приготувати щось на сніданок чи на
обід, подбати за молодших дітей, та ще й терпіти і замовчувати про
ситуацію, яка є вдома. Хоча цього робити не слід. Про свою біду
треба розповісти родичам, працівникам сільської ради, сусіду чи
вчителю.
Одержуючи значні суми грошей, які виділяє держава на дітей,
горе-матері використовують їх у своїх цілях, купляючи собі шикарний одяг або смартфони, найчастіше – прокурюють або пропивають їх, прогулюють із співмешканцями чи товаришами, зовсім не
дбаючи за власних дітей. Або ж, як виняток, можуть зробити для
себе і дітей свято – купити на ці гроші кілька кілограмів ковбаси,
дорогих цукерок, чіпсів, сухариків і все за день- два проїсти, забувши
про те, що дітям щодня необхідне гаряче, калорійне, повноцінне
харчування, а не сухом’ятка.
Таке горе-батьківство зараз вилилося у важку соціальну проблему, яку треба якимось чином вирішувати. За статистикою служби у
справах дітей Турківської РДА, станом на сьогодні у районі є 14 сімей,
в яких проживає 44 дитини, що опинилися в складних життєвих обставинах, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, зловживають алкоголем.
Немає для дітей більшого щастя, ніж коли мають добрих батьків,
а для батьків – немає більшої потіхи, ніж коли добре виховали дитину. Сумлінні батьки вважають своїм святим обов’язком подбати,
щоб дитина завжди одержувала відповідне харчування й одяг. Вони
ніколи не залишають дитину без нагляду. Коли дитина захворіє, –
зроблять усе, що в їхніх силах, щоб зберегти життя та здоров’я дитини.
«Що буде з цієї дитини?» – так казали люди, коли народився Св.
Іван Хреститель. Те саме можна сказати про кожну дитину. З дитини однак буде те, як її виховають батько й мати. На вас, батьки,
лежить обов’язок подбати, щоби здійснилися слова священика,
сказані під час Св. Хрещення до дитини: «Прийми, дитино, цю палаючу свічку й старайся завжди світити світлом добрих діл, щоби,
коли прийде Господь, ти могла вийти Йому назустріч і разом з Ним
увійти до небесної слави» – вчить нас Церква. Прислухаймось до
цих настанов, шановні батьки.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÊÎØÒÈ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÕ ÄÎÐ²Ã
Своїм рішенням сесія Турківської районної ради розподілила
кошти, що були передбачені згідно затвердженої програми
«Розвиток комунальних доріг Турківського району на 2019рік».
Таким чином, Бітлянська сільська рада отримала 30 тис. грн.;
Боринська – 30 тис. грн.; Верхньояблунська – 40 тис. грн.; Вовченська – 20 тис. грн.; Карпатська – 40 тис.грн.; Либохорська
– 40 тис. грн.; Нижньовисоцька – 30 тис. грн.;Нижньояблунська – 40 тис. грн.; Присліпська – 40 тис. грн.; Турківська – 50
тис. грн.; Ясеницька – 30 тис. грн.
Перед голосуванням з даного питання голова районної ради Володимир Лозюк наголосив: «Що кошти, нехай і невеликі, було виділено усім, хто звернувся в районну раду і звернувся вчасно, без
уваги не залишили жодне звернення».
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

×È ÍÅ ÏÐÈÄÓØÈÒÜ
ÇÅËÅÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ
Â²ÒÐÎÂÓ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÓ?
Давнішня і суперечлива тема - будівництво на теренах Турківщини вітропарків- днями знову набула розголосу на сесії
Завадівської сільської ради, з таким же дискусійним ставленням до неї, як і п’ять років тому. Власне тоді широкий загал
наших краян чи не вперше дізнався про вітрову енергетику,
яка в цивілізованому світі давно здобула популярність та крок
за кроком наближається до рубікону, пройшовши який, має всі
шанси витіснити теплові електростанції. І що дивно, на Заході в силу вітру повірили та належно оцінили, давши зелене
світло, а в нас, уже декілька років, спантеличена публіка, незграбно керована поводирями - нігілістами, вперто ставить
палиці в колеса та видумує все нові й нові «аргументи», йдучи
проти вітру – в прямому розумінні, а відтак - всупереч здоровому глузду. Одні «захисники довкілля», без жодної аргументації, стверджують , що в радіусі десятків, або й сотні кілометрів від місця розташування вітряків, згинуть усі бджоли,
зникнуть птахи, а корови, що випасатимуться неподалік, даватимуть радіоактивне молоко, та й гриби уже будуть не
екологічно чистими, а щось на зразок чорнобильських. Дехто
переляканий з того, що під впливом електромагнітного поля,
яке ніби накриє всю околицю, втратить сон, не зможе контролювати нервову систему. А жартівники попереджають про
сильні вітрові потоки, спричинені вітряками, застерігаючи,
мовляв, на голові складно буде втримати кашкет, тай жінкам
спідниці доведеться притримувати, щоб не потрапити в пікантну ситуацію. Але, на щастя, є чимало тих, що мислять раціонально й прагматично.
Подорожуючи Європою, чи
перебуваючи там на заробітках,
багато наших земляків бачили
велетенські вітропарки, які нікому і ні в чому не шкодять, а навпаки -забезпечують комфорт і
екологічну стабільність , витісняючи з енергетичного ринку
енергоутворюючі комплекси з
величезним викидом в атмосферу шкідливих хімічних сполук.
А ось що пише з цього приводу кандидат економічних наук В.
Школа: « Останнім часом нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії стали одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Головними
причинами є очікуване вичерпання запасів органічних видів
палива, зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їх використання, шкідливий вплив на довкілля тощо. Загострення проблеми використання традиційних
джерел енергії в Україні обумовлює необхідність розвитку
вітчизняної енергетики на основі
запровадження енергетично
ефективних та екологічно чистих
технологій. Таким джерелом є
вітроенергетика, для розвитку
якої Україна має всі умови. Слід
сказати, що вітрова енергія є
конкурентоспроможною, порівняно з іншими видами
енергії. Враховуючи той факт, що
у процесі її виробництва не використовується паливо чи інші
ресурси, її вартість не зростає, а
навпаки - з кожним роком зменшується, завдяки новим технологіям. В той же час, вітрові
електростанції мають і недоліки, головним з яких є створення шуму високої частоти. Однак,
нові інженерні рішення дозволили вирішити цю проблему». Далі
науковець аналізує стан розвитку вітрової енергетики в нашій
державі, наголошуючи ,що, за
прогнозними розрахунками,
максимально ефективне використання енергії вітру дасть
можливість щорічно виробляти
5,71 млн. МВт/год, забезпечити
2,5 % загального річного споживання електроенергії в Україні.
«А для забезпечення ефективності вітроенергетики, розміщення вітроелектростанцій слід
планувати у районах, де серед-

ньорічна швидкість вітру складає
не менше 6м/с. В Україні такими регіонами є узбережжя Чорного і Азовського морів, у степових районах, ну й, звичайно, наші
Карпати»,- каже науковець. При
цьому він підсумовує, що вітрові
електростанції є економічно та
енергетично вигіднішими за ТЕС
або АЕС.

Безумовно, вигоду від розміщення вітропарків матимуть і
громади. Можливо, не надто вже
й велику. Але місцеві жителі бодай частково отримають роботу, принаймні на стадії будівництва. Бюджет наповнюватиметься, хоч і не захмарним земельним податком , та й інвестиційна угода, зазвичай, передбачає
5% коштів від загальної вартості
об’єкта для потреб громади. А
це - ремонт доріг, ФАПів, народних домів, навчальних закладів.
Колишній
Завадівський
сільський голова Іван Чудак,
запрошений на недавню сесію
сільради, яка, власне, розглядала питання затвердження нормативно грошової оцінки землі,
що може бути виділена для спорудження Карпатської ВЕС,
розповів, що місцева громада
уже багато втратила, не надавши згоди на спорудження вітропарку поблизу села Мельничне
раніше. Це приблизно 3.5
мільйона гривень не отриманого податку на землю. До того ж,
1 мільйон гривень могла отримати Боринська селищна рада,
0,5 мільйона гривень – Ільницька сільська рада. І вина в цьому
не людей, присутніх на сільських
сходах, де обговорювали питання спорудження вітряків, а підбурювачів, яким абсолютно байдуже, як розвиватиметься село. Їм

важливіший популізм, мовляв,
дивіться, який я великий захисник інтересів народу.
Зрештою, маючи на своїх теренах потужного інвестора, завжди можна звернутися за
фінансовою допомогою, наприклад, для співфінансування
мікропроекту, як внесок громади. Як свідчить практика, досить
складно активістам зібрати необхідні кошти на ці потреби, бодай по 50 гривень з двору.
Не ламати ,як кажуть, списи,
а затвердити нормативно грошову оцінку землі для майбутнього будівництва та експлуатації
Карпатської ВЕС закликав
місцевих депутатів голова Турківської районної ради Володимир Лозюк, що був присутній на
сесії. В іншому випадку це зробить управління Держгеокадастру у Львівській області, як це
визначено законодавством.
А яку вигоду матиме від вітропарку ( заплановано спорудження10 вітряків) Завадівська громада? За словами сільського
голови Мар’яна Сакаля, щороку сільська рада отримуватиме
за 54 гектари землі за межами
села Мельничне, що надасть в
оренду Карпатській ВЕС на три
роки на етапі будівництва
вітряків - по 900 тисяч гривень.
А коли вітропарк спорудять, в
оренді залишиться близько 10
гектарів – щорічна орендна плата складатиме 169 тисяч гривень. До того ж, згідно інвестиційної угоди, громада отримає 15
мільйонів гривень як одноразову допомогу.
З огляду на це – схвально, що
рішення сесія прийняла позитивне. Хоча деякі депутати уже
вкотре проголошували страшилки про шкоду вітрової енергетики, що її присутність на наших
теренах перешкоджатиме розвитку зеленого туризму, який уже
майже тридцять років на Турківщині перебуває в зародковому
стані. І лише поодинокі випадки
час від часу нагадують про його
перспективи. Насправді ж, як
вітрова енергетика, так і зелений туризм можуть в нашому краї
розвиватися одночасно, не створюючи перешкод одне одному.
Вітряки, для прикладу, приноситимуть користь громадам сіл Завадівка чи Вовче, етновідпочинок
– гуснянам чи кривчанам. Тут
важливо, щоб у нас було практичне розуміння перспектив
розвитку краю загалом, та кожного населеного пункту зокрема.
Сьогодні маємо невтішну перспективу вимирання деяких сіл,
які за 10 чи 15 років стануть пустками. Тоді уже про розвиток цих
територій ніхто й мову не заводитиме.
А щоб такого не трапилося,
маємо бути мудрими, виваженими, розуміти те, що категоричне
«ні» користі для району не принесе. Потрібно використовувати
найменшу можливість, надаючи
сприяння тим, хто хоче вкласти
кошти в наш депресивний край,
втілюючи перспективні проекти.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
P.S. Рішення про нормативногрошову оцінку землі для Карпатської ВЕС прийняла і Боринська селищна рада та
Ільницька сільська рада. Таким
чином, віриться, запущено новий старт вітрової енергетики
на Турківщині.
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Дорогу матусю, найдорожчу бабусю, кохану дружину,
жительку с. Матків – Надію Юріївну Марканич – вітають з
днем народження, яке святкуватиме 4 березня, чоловік
Ярослав, дочка Галина із чоловіком Іваном, дочка Марія
із чоловіком Мирославом, син Микола з дружиною Христиною, син Віталій з дружиною Світланою: онуки: Іван, Юрій,
Ярослав, Роман, Марко – і бажають їй міцного здоров’я,
родинного тепла і довголіття.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну
роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас – найкраща!

ÑËÀÂÀ ÃÅÐÎßÌ ÌÀÉÄÀÍÓ!
« Герої не вмирають» – перше, про що думає кожен, згадуючи
Героїв Небесної Сотні.
19 лютого учнівський та педагогічний колективи Нижньовисоцького НВК вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні під час виховного
заходу «Герої не вмирають!», присвяченому 5-ій річниці Революції
Гідності. «Їх назвали Небесною Сотнею тому, що вони загинули за
правду, свободу, незалежність своєї держави, і ціною жертовності
показали, що наш український дух є незламним, а народ – нескореним. Ми змінилися самі і змінили країну. І нехай там, на небі, вони
усміхнуться разом з нами. «Слава Україні! Героям Слава! Слава
Героям Майдану!», – ці слова лейтмотивом прозвучали на заході.
Пам’ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання.
На святі був присутній голова Турківської РДА – Олександр Лабецький, який вручив ноутбук для школи.
Щиро дякуємо Олександру Мироновичу за присутність і подарунок.
Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК.

Є МОЖЛИВІСТЬ УЗГОДИТИ
ГРАФІКИ МАРШРУТІВ
Практично на кожній сесії Турківської районної ради депутати порушують питання, що пов’язані з графіком автобусних
маршрутів на території Турківського району. Одні оформлюють свої пропозиції у вигляді депутатських запитів, інші апелюють до РДА, або ж до перевізника ПП «Тур - Авто».
Власне тому і не дивно, що на
останній сесії голова РДА Олександр Лабецький доповідав про
роботу районного конкурсного
комітету, що розглядає, а відтак
і визначає переможців на приміських автобусних маршрутах
загального користування. Останнє своє засідання комітет
проводив у 2016 році. Тоді розглядали два маршрути: ТуркаКрасне, Турка-Радич. Загалом
комісія приймає рішення по
восьми маршрутах, які курсують
з Турки в села: Красне, Радич,
Боберка, Мельничне, Лопушанка, Либохора, Карпатське та
Закіпці. Наступні засідання ко-

мітету відбудуться в травні та
червні, а тому депутати, голови
сільських рад сьогодні мають
добру можливість подати свої
пропозиції щодо графіка руху, з
великою вірогідністю, що вони
будуть враховані. На цьому наголошував на сесії як сам виступаючий – Олександр Лабецький, так і голова районної ради
– Володимир Лозюк.
Варто нагадати й те, що до
складу конкурсного комітету
входять представники органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування, їм визначена
50% квота, решту членів делегують громадські організації.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÇÀÍÀÄÈÂÑß Â ÊÀÔÅ, ßÊ ÊÎÇÀ Â ÊÀÏÓÑÒÓ
Відчувши безкарність та смак легкої наживи, 18-річний житель с. Верхнє Висоцьке, учень Боринського професійного
ліцею народних промислів та ремесел, громадянин Г., налагодив нескладну систему обкрадання місцевого кафе «Полонина». Зазвичай, крав з торговельного закладу спиртні напої та
продукти харчування.
Як з’ясували слідчі Турківськоприміщення, набравши товару,
го відділення поліції, свій злоповертався тим самим спосочинний промисел зловмисник
бом. А щоб не викликати підозрозпочав ще 25 січня. Власне
ру, дошку кожен раз ставив на
тоді, за словами підозрюваного,
місце.
він вперше проник в кафе, а
Днями кримінальне провадпопався 2-го лютого, уже на 5ження, відкрите стосовно 18му епізоді крадіжки.
річного крадія, скеровано до
Вчинивши крадіжку, він, в колі
суду, який і визначить для нього
сім’ї, разом з друзями розпивав
міру покарання.
алкоголь та споживав украдене,
До речі, жителі Верхнього Виа коли провіант закінчувався –
соцького розповідають, що базнову пробирався в кафе. Загагатодітна сім’я, в якій живе
лом натягав звідти товару майпідозрюваний, є в списку неблаже на 5 тис. грн. Тай спосіб прогонадійних. Декілька років тому
никнення обрав собі доволі просуд ув’язнив голову сімейства за
стий: в підвальному приміщенні,
згвалтування неповнолітньої
над дверями, замість розбитої
дочки.
шибки хтось прибив дошку. Юнак
Василь ВАСИЛЬКІВ.
щоразу відривав її, і, залізши в
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ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ß ÕÎ×Ó ÏÅÐÅÒÂÎÐÈÒÈ ÊÐÀ¯ÍÓ Â
ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ Ë²ÄÅÐÀ, ÄÅ
ÁÓÄÓÒÜ ÆÈÒÈ Â²ËÜÍ², ÇÀÌÎÆÍ²,
ÙÀÑËÈÂ² ËÞÄÈ
На Львівщині за чотири роки вкладено понад 6,5 млрд. грн. в розвиток соціальної інфраструктури. А це
більше шести тисяч об’єктів: 14 нових шкіл та 23 дошкільних навчальних заклади, 26 інклюзивно-ресурсних
центрів та інші об’єкти, 43 нові амбулаторії із сучасними автомобілями і обладнанням. Про це 23 лютого,
під час Ради регіонального розвитку у Львові повідомив Президент України Петро Порошенко.
“Також Львівщина – серед лідерів запровадження
програми розвитку сільської медицини. Вона впроваджується не стільки за рахунок місцевих бюджетів, скільки
за гроші, які Генпрокуратура конфіскувала у попередньої влади. Це 1,5 млрд. $, спрямованих сьогодні зокрема на розвиток сільської медицини. І це лише частина перелічених досягнень Львівської області. Разом рухаємося до спільної мети: зробити Україну великою країною вільних і заможних людей”, – сказав глава держави.
Також Президент України Петро Порошенко подякував головам місцевих громад Львівщини за працю. “Я
хочу звернутися до 560 місцевих голів Львівщини. Я вдячний вам за ту роботу з децентралізації, яку ви провели.
Децентралізація прищепила місцевому самоврядуванню міцні молоді пагони, які дають плоди. Нові умови
для підприємництва, розвиток садків та шкіл. Ми повернули до життя території, де час зупинився у 90-х роках”,
– наголосив Петро Порошенко. Він також додав, що Україна й надалі працюватиме над реформами та децентралізацією.
Згодом Петро Порошенко, як кандидат на пост Президента України, зустрівся з громадою міста Червоноград та Жовкви. Дорогою Президент завітав до громади
Великих Мостів та відвідав церкву Пресвятої Богородиці.
Петро Порошенко особисто подякував громаді цього
храму за те, що вона одна з перших перейшла з УПЦ МП
до Православної Церкви України. “Ми разом не дозволяємо нікому руйнувати нашу єдність. Тому, що ми дуже
добре вивчили уроки 100-річної давнини, коли у 19181921 роках Україна зникла з мапи світу, бо лідери держави не трималися єдності. Я сьогодні тут зі словами

подяки. За те, що ви підтримуєте єдність, за те, що ми
разом, за те, що ми разом любимо і боронимо Україну в
ці не прості часи. Ми будуємо нову державу з молитвою
і Божою допомогою”, – звернувся до людей Петро Порошенко.
Під час свого виступу на центральній площі у Жовкві
Петро Порошенко наголосив, що незалежності не може
бути без армії, мови та віри. “Ми сьогодні побудували
нарешті фундамент незалежності. Ми створили таку
армію, яка є основою нашої державності. Ми з Божою
поміччю отримали Томос. У нашій армії нарешті є українські капелани з української церкви. Ми, нарешті,
зняли російське ярмо і маємо визнану єдину Помісну
Православну Церкву України. Ми з любов’ю та молитвою чекаємо збільшення нашої церкви”, – сказав Петро
Порошенко —“Я дякую народові за ті зміни в Україні,
які відбулися за ці п’ять років. Ми більше не купуємо
російський газ. Ми зістрибнули з гачка, на якому висіла
вся українська влада. Ми виграли суд у російського “Газпрому”, і вони відшкодують нам втрати. Ми йдемо своєю
дорогою. Ми йдемо в ЄС та НАТО, бо це наша безпека.
Ми не будемо питати у Путіна куди нам рухатися, як питала вся попередня влада. Єдині, хто має визначати
такі речі, – це наш український народ, і тільки його має
слухати влада”.
Також Петро Порошенко заявив, що держава має
робити все, аби захистити пенсіонерів —“Разом із найпершою загрозою – дати відсіч агресору, ми маємо другий фронт. Це боротьба з бідністю. 12,7 млрд. грн. від
розмитнення “євроблях” піде в Пенсійний фонд на підвищення мінімальних пенсій”, – сказав глава держави. —
“Я хочу перебудувати велику країну в регіонального

ÓÐßÄ Ï²ÄÒÐÈÌÀÂ
ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÍÏÏ «ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ»
Наймасштабніший проект за останнє десятиріччя щодо створення національного природного парку в межах Львівщини 20 лютого 2019 року підтримано на засіданні Уряду членами
Кабінету Міністрів України. Про це нещодавно повідомив на своєму сайті Департамент екології і природних ресурсів Львівської ОДА.
Національний природний парк «Бойківщина»
буде розташований на території Турківського району. До нього включено 12240 га земель державної та комунальної власності. До НПП «Бойківщина» увійдуть землі ДП «Боринське лісове господарство», ДП «Турківське лісове господарство» та
Турківського ДЛГП «Галсільліс».
Створення НПП «Бойківщина» було розпочато
за ініціативи Турківської РДА ще у 2013 році. Проект створення національного природного розробив Інститут екології Карпат НАН України.
Цей природно-заповідний об’єкт сприятиме
збереженню біологічного і ландшафтного різноманіття Українських Карпат.
Територія парку вирізняється високим рівнем
біотичного різноманіття та відіграє визначальну
екостабілізаційну роль у межах головного Євро-

пейського вододілу в басейнах річок Стрий та
Дністер. Окрім цього, на території Турківщини зосереджена низка пам’яток історії та архітектури
етнографічного регіону Бойківщина, які можуть
стати базовими осередками розвитку туристичного та рекреаційного використання.
Включена до складу парку територія має важливе значення як майбутній науковий полігон для
моніторингу та розробки дієвих заходів щодо збереження рідкісних видів рослин і тварин.
Тож тепер, після підтримки Урядом проекту Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Бойківщина», очікується на його підписання Президентом.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÅÌÅËÜÍ² Ä²ËßÍÊÈ ÏÎÂÅÐÍÓËÈ ÄÅÐÆÀÂ²
За результатами розгляду Господарським судом Львівської області двох позовів Самбірської місцевої прокуратури, припинено незаконне використання двох земельних ділянок за межами смт.Бориня (цільове призначення - землі енергетики), загальною площею 1,2 га, вартістю
1 млн. 67 тис. грн.
Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю, після закінчення строку дії договорів
оренди земельних ділянок, не повернуло їх у власність держави.
Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок
невжиття органом виконавчої влади заходів з приводу повернення цих земельних ділянок, що призводило до їх протиправного використання.
Відтак, завдяки вжитим прокуратурою заходам, дві земельні ділянки повернуто державі.
Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,
начальник Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури, юрист 1 класу.

лідера, де будуть жити вільні, заможні, щасливі люди.
Вже незабаром великому українському народові доведеться обирати своє майбутнє. Ми розуміємо, що цей
вибір надзвичайно важливий. Мене як Головнокомандувача та Президента України часто питають, коли закінчиться війна. Відповіді на це питання пропонують багато та різні. Хтось каже, що треба стати на коліна перед Путіним і рачки повзти до нього, вимолюючи прощу.
Хіба це шлях для українців? Друга стоятиме біля Путіна
і хіхікатиме над українцями, підписуючи газові контракти. Хіба на це ми чекаємо від майбутнього Президента
України? Їхній варіант- це не мир, це Путін. Це той, хто
вбив 2974 українських солдат. Хіба ми це йому пробачимо? Там російські війська, які вбили 10 тисяч українських громадян.
Більше за нас ніхто не хоче миру. Але мир мусить бути,
з урахуванням інтересів України. Наша позиція тверда
та послідовна. Мир буде тоді, коли останній російський
солдат піде з української землі. Мир буде тоді, коли
жовто-блакитний прапор повернеться на окупований
Донбас та Крим. Інакшого варіанту нема. Пам’ятаймо,
що ми – українці – сильна, вільна і горда нація», - сказав Петро Порошенко.
Тарас МИТИННИК.

Сердечно вітають з 75-літтям дорогу і люблячу людину –
Мирославу Іванівну Стахнів – діти: Оксана, Марія з чоловіком Сергієм, Людмила з чоловіком Олегом, невістка Наталя; онуки: Олександр, Іван з дружиною Тетяною, Василь з
дружиною Ольгою, Тетяна з чоловіком
Михайлом, Юлія з чоловіком Миколою, Тетяна з чоловіком Ігорем, Володимир з дружиною Марією, Тамара, Марина; правнуки : Русланчик, Дмитрик, Соломійка, Вадимко, Томочка, Микола, Дениско, Назарчик, Діаночка, Альбінка, Ярославчик – і бажають їй великого людського щастя, міцного здоров’я, достатку, добра, Божої опіки і
ласки у житті.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарували.
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро.
Ласки – від Бога, від дітей – тепла
На многії щасливії літа.

Колектив управління казначейства вітає з 55-річчям Любов Іванівну Вовчанську і бажає дорогій іменинниці неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку, і довгого-довгого, у
Божій ласці, мирного віку.
Хай завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою
роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи.
І все хай вершиться з легкої руки.
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ÍÀÏÈÉÒÅÑß ÂÎÄÈÖ² ²Ç
ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÃÎ ÄÆÅÐÅËÀ
Фантастичний, унікальний, неповторний і чудовий наш бойківський край! Своїми природними багатствами, своєрідними
традиціями, гостинністю людей, цілющим повітрям, лікарськими травами і мінеральними водами, ну і, звичайно ж, гарними гірськими краєвидами.
Нашою місцевістю (Турчанщиною, як казали колись) в минулому тисячолітті захоплювалися
сотні туристів із Європи, бували
навіть гості з Індії, які приїжджали сюди на відпочинок, щоб покататися на лижах і санях, зайнятися риболовлею та полюванням. Дуже цікаво, ще більше сто
п’ятдесят років тому, у 1862-му,
написав про своє сходження на
гору Пікуй парох, письменник,
відомий на Львівщині краєзнавець, етнограф. мандрівник
Іван Гавришкевич – у «Записках
з мандрівки в Самбірських і
Стрийських горах». Ось уривок
з цього твору.
«З-поміж гір найвище тут
підноситься Пікуль. Вже сама
назва гори Пікуль є дуже цікавою. Люди вимовляють цю назву то Пікуй, то Пікуль, а то й Пікульо. Може бути, що ця назва походить з волоської мови, про що
свідчать перекази, за якими
мешканці села Кривка і околиць
є нащадками волохів, які тут осіли за короля польського і
угорського Владислава. Ще ця
назва могла б походити від імені
слов’янського лжебога Покола
чи Пікула, котрому ця гора колись могла бути присвячена, про
що говорить широка слава цієї
гори на всю округу і багато казок
про неї.
Вершина Пікуя знаходиться
всього в милі від села Кривка,
але на те, щоб подолати цю дорогу, потрібно добрих 4-5 годин.
Спочатку дорога не є дуже привабливою, скрізь лише кам’янисте румовище з поодинокими
соснами, смереками і ялівцем.
Але з часом між румом виблискують то тут, то там чистою сльозою гірські кришталі, що звуться
драгонітами, або мармароськими діамантами. Кришталі ці є в
1/4 і до 1/2 цаля, а окремі й цілий
цаль. Ідучи повз ми назбирали
кожний по кількадесят штук.
Далі запустилася дорога в глибокий лісистий поділ, зрошений
потічком, що ховається поміж
корчами. Тут ми знайшли велику кількість альпійських трав.
Піднявшись горою вище, прийшли ми в місцевість, в якій вже
не росте буковий ліс, а лише монотонно шумить хвойна деревина. І нарешті лісу не стає зовсім,

перед нами розкидається широка, висока полонина, а над нею
красується кам’яний верх царгори тих сторін Пікуя.
Вершина Пікуя ніби оточена
якимось велетенським валом з
великою перервою посередині,
звідки бере початок потік, а

вище б’є сильне широке джерело з презимною водою. Недалеко над ним лежить великий
камінь, 10 локтів довжиною і 8
шириною, на якому вирізьблені
слабо помітні узори, з яких ледь
можна розпізнати два великих
хрести: один латинський, а другий грецький. Цей камінь був
колись ще більший, але недавно від нього відколовся великий
кусень, який і досі біля нього
лежить. Про цей камінь, як про
всю гору, ще й дотепер різні чуда
розповідають. Кажуть, що був
колись на Пікую замок, велетнями заселений, які на цьому
великому камені обідали. Навіть
розповідають, що на камені ще
донедавна знаходився слід велетенської руки. Ще кажуть, що
коло того замку знаходився город, на якому росло чародійне
зілля, яке розмовляло своєю
мовою, і що цей город ще й досі
існує, але знайти його лише той
може, хто мову того зілля розуміє. А ще є повір’я, що коли гримить грім, камінь посувається
додолу.
Дивлячись на висоту і на всі
чуда цієї гори, бачиться Пікуй
єдиним придатним місцем для
віддавання тут честі Всевишнь-

ому, де так видно Його величаві
справи. Там-то міг колись здоровий камінь бути чудовим природним престолом, близьк а
вода – підручним засобом освячення, висота гори – вказівником в далеку даль до святого
вогню, а чисельні гірські трави,
чисте гірське повітря, і сама надихаюча сила романтичного
місця – могучими засобами
зцілювання».
Звичайно, що пройшли роки, і
згадана місцевість уже далеко
не така, як описує мандрівник.

Не помітне для людського ока
сьогодні на горі Пікуй джерело
з цілющою холодною водою. Але
так було. До речі, мандрівник у
своїх «Записках…» описує, що
в Івашківцях, та в околицях Кривки, на той час знаходилися й
джерела кислої води, що є
свідченням підземного походження гір. Кислі води містять в
собі вугільну, гумінову і сірчану
кислоти, тому корозійно активні.
Вода джерельна завжди дуже
чиста і зимна, і сильно виривається з-під землі, значно
підносячись над криничним
плесом. Ось і річка Сян бере
початок з джерела, як і річка
Дністер. Багате на джерела й с.
Розлуч. Тут є відомі всім мінеральні джерела двох типів: джерело №1 – вода типу «Нафтуся» і джерело №2 – вода «Содова». Паспорт джерела №2
вказує, що в ньому є середньомінералізована гідрокарбонатна натрієва вода з мінералізацією 12,0-12,9 г/куб. дм. Вода ця
корисна при лікуванні хвороб
шлунка, кишківника, дванадцятипалої кишки. Лишень рекомендують вживати її теплою.
Джерела типу «Нафтуся» є і у
Вовчому: в урочищах Млаки, Па-

Пам’ять про Героїв Небесної Сотні живе
і вічно житиме в наших серцях
18 лютого у Либохорській ЗОШ І-ІІ ст. відбувся урочистий
захід зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
П’ять років минуло з того часу,
як загинули вони – Герої, яких
народила революція Майдану.
Майдан став випробуванням
людської гідності. Люди, різні за
віком, віросповіданням, поглядами, стали там однією сім’єю.
У кожного з нас є свій поріг
болю, поріг гідності, честі, відповідальності.
Ті, хто заплатив занадто високу ціну, захищаючи право на гідне

життя у своїй країні, показали
усьому світу, що справжні герої
серед нас є, що в Україні є народ, і що він заслуговує на кращу
долю.
…. Світла пам’ять кожному,
чиє життя обірвалось в серці української столиці, всім тим, хто
не дожив кілька днів до весни. І
нам треба пам’ятати: «Україна
у нас – одна на всіх».
На виховний захід «Їх прийня-

ло небо, лишивши списки…»
були запрошені гості: голова
районної держадміністрації,
учасник Майдану – Олександр
Лабецький та сотник 29-ої Бойківської сотні Іван Круц.
У заході взяли участь учні 9-го
класу та учні 1-го класу, вокальний гурток, керівником якого є
М.Ф. Щур, а також вчителі – І.С.
Цимбір, Г.В. Цимбір, С.В. Комарницький, бібліотекар М.Д. Комарницька і заступник директора з навчально-виховної роботи Н.М. Гакавчин.

сіки, Біля Січака, Гилитята. Біля
Анці Шевчишиної. Є джерела
лікувальної мінеральної води
майже в усіх селах Турківщини.
Із цих джерел люди беруть воду,
п’ють і використовують в лікувальних цілях.
Останнім часом жваво заговорили про цілющі властивості
джерела, що знаходиться неподалік с. Карпатське – у тамтешньому лісі, біля полонин. Є
свідчення, що цією цілющою
джерельною водою дехто вилікувався від такого хронічного
шкірного захворювання як псоріаз. Три джерельця вкупі утворюють тут своєрідну лісову криничку, яку у свій час освятили.
Ще 27 років тому, розповідають
жителі Карпатського, людям
стало добре відоме це джерело, і вони стали набирати з нього воду для зцілення, для лікування очей, хвороб шкіри. Кожного року, в день Святого Пантелеймона-цілителя, біля цілющого карпатського джерела, де
силами місцевої громади поставлено капличку, відправляють Службу Божу, на яку приходить багато людей із довколишніх сіл, навіть з інших областей. Громада могла б написати
мікропроект і облагородити це
чудодійне джерело, зробити це
місце дуже гарним, комфортним, привабливим і доступним
для гостей нашого краю, туристів.
А для життя невеличких джерел, які є у нашому районі, й не
потрібно великих коштів, лиш би
була ініціатива громади, сім’ї, чи
окремої людини, і кожне з джерелець можна гарно почистити,
обгородити, обкласти плиткою,
накрити. Таким чином зберегти
для майбутніх поколінь, захистити від забруднення, засмічення і замулення.
Справді унікальні природні
умови Карпат супроводжуються
майже повсюдним поширенням
різноманітних типів питних і
мінеральних вод, що посилюють
оздоровчу дію інших природних
факторів. Деякі з джерел мінеральних вод добре відомі і використовуються, але більша їх
частина тільки зафіксована (тобто, ми знаємо, що такі є) і потребує більш детального геологічного та бальнеологічного вивчення.
Таким чином, наш район поєднує в собі не тільки унікальні
краєвиди гір, цілюще повітря й
трави, а й численні джерела
різних типів мінеральних вод, що
надає йому особливу цінність як
зони відпочинку та оздоровлення людей. Нам же залишається
благородно прийняти цей дарунок від матінки-природи, зберегти його і достойно показати
іншим.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Висловлюємо щиру подяку голові районної держадміністрації
Олександру Лабецькому, який
був присутній на нашому заході і
подарував школі комп’ютер, а
ще віддаємо велику шану сотнику Івану Круцу, який є гордістю
бойківського краю. Дякуємо за
мирне небо над головою.
Небесній Сотні –
Шана й молитви,
За чисті душі,
Що злетіли в небо.
Їм шлях високий,
Боже, освіти.
І в мирі, Господи,
Прийми до Себе.
Слава Україні ! Героям Слава!
Педагогічний колектив
Либохорської ЗОШ І-ІІ ст.

5 стор.

Люблячих, чуйних і терплячих батьків, турботливих,
щирих, ласкавих і найкращих
у світі дідуся та бабусю – Богдана Івановича і Марію Данилівну Комарницьких, жителів с. Комарники, вітають
від щирого серця зі Льняним весіллям – 35-ою
річницею спільного життя,
яке сім’я відзначатиме 3
березня, доньки Уляна,
Людмила, Ірина; зяті Володимир, Олег; онуки Артемко
та Андрійко і шлють найріднішим слова вдячності та
любові.
Любі наші, Ви разом уже
35 років. За цей час Ви багато досягли. Ви переплели
свої життя так само щільно,
як переплітаються нитки
полотна. Ми, Ваші діти і онуки, стали великою дружною
сім’єю, навіки пов’язані полотном Вашого кохання.
Ваш спільний шлях не
встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та Ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо
завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть
належне Вам,
Хай Вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Ми вдячні, що зберегли
свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну
ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові
і щасливі!
Хай спільний шлях Ваш
довго ще цвіте!

Педагогічний колектив
Присліпського НВК від щирого серця вітає
із прекрасним,
чудовим
ювілеєм
– енергійну, добру, щиру
л ю д и н у,
вч и т ел я
початкових класів – Світлану Іванівну Костишак. Колеги бажають шановній ювілярці міцного здоров’я,
здійснення усіх мрій і бажань, незгасимої енергії і
сили, невтомності, Божого
благословення і довгого
щасливого віку.
Хай обминають Вас
тривоги,
Хай Бог дасть щастя
на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в
житті.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀ
ÌÎÄÅËÜ
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÓÑÒÐÎÞ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
Минулої п’ятниці, 22 лютого, відбулася нарада голів райрад та райадміністрацій. У рамках круглого столу «Формування нового районного поділу Львівської області» обговорювали створення нових районів. Згідно попередньої моделі
нового адміністративного устрою, в нашій області, з 20-ти
існуючих районів, пропонують зробити 7 – Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Новояворівський, Самбірський,
Стрийський, Червоноградський.
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Назва та склад району
1. Дрогобицький район:
м. Дрогобич
м. Борислав
м. Трускавець
Дрогобицький р-н
2. Золочівський район:
Золочівський р-н
Бродівський р-н
Буський р-н
Перемишлянський р-н
Ходорівська ОТГ, яка входить до складу
нинішнього Жидачівського р-ну
3. Львівський район:
м. Львів
Пустомитівський р-н
Дублінська, Жовківська і Куликівська
ОТГ, які входять до складу нинішнього
Жовківського р-ну
Жовтанецька і Новояричівська ОТГ, які
входять до складу нинішнього Кам’янкаБузького р-ну
4. Новояворівський район:
Яворівський р-н
Городецький р-н
Мостиський р-н
Рудківська ОТГ, яка входить до складу
нинішнього Самбірського р-ну
5. Самбірський район:
м. Самбір
Самбірський р-н (крім Рудківської ОТГ)
Старосамбірський р-н
Турківський р-н
6. Стрийський район:
м. Стрий
м. Моршин
м. Новий Розділ
Стрийський р-н
Сколівський р-н
Миколаївський р-н
Жидачівський р-н (крім Ходорівської ОГТ)
7. Червоноградський район:
м. Червоноград
Сокальський р-н
Кам’янка-Бузький р-н (крім
Жовтанецької та Новояричівської ОТГ)
Жовківський р-н (крім Дублінської,
Жовківської та Куликівської ОТГ)

Наявне
населення,
тис. осіб

Територія
кв. км

237,5
97,5
36,4
28,9
74,7
200,0
69,4
59,0
46,4

1297
45
38
8
1206
3440
1097
1162
850

Щільність
населення
осіб на
кв. км
183
2168
959
3608
62
58
63
51
55

25,2

331

76

945,9
758,5
118,2
16,0
24,3
8,3
8,5
12,1

1872
171
946
89
278
124
130
134

505
4436
125
180
87
67
65
90

265,3
125,6
69,2
57,1
13,4

3247
1544
726
845
132

82
81
95
68
102

217,4
35,0
54,8
77,8
49,8
309,2
59,3
5,9
28,8
61,9
47,6
63,2
42,5
272,4
81,3
92,5
36,7

3255
15
802
1245
1193
3660
17
2
22
808
1471
675
665
2995
21
1570
601

67
2331
68
63
42
84
3490
2937
1308
77
32
93,6
64
91
3874
58,9
61

61,9

803

77
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Склад окружної виборчої комісії № 125
П різвищ е, ім 'я, по батькові
Сорока Д іана А ндріївна
Кравченко Зеоніда М иронівна
В ороблевська Ольга Богданівна
Багній М арія Григорівна
Бик Володимир Т арасович
Бліха Тетяна Іванівна
В айда П етро Ва сильович
Герасим чук Оксана Романівна
Головчак Галина Володимирівна
Гудзьо Н аталія Ігорівна
Д ик Світлана Іванівна
Заблоцька Галина Ярославівна
Зиблікевич А нтоніна П илипівна
Ігнатович Ю рій М ихайлович
Каню к Йосип С тепанович
Кікоть Т етяна Аркадіївна
Корольчук Н адія Іванівна
Коцан Н аталія М ихайлівна
Крук Олег Ярославович
Кунцьо М ирослава Д м итрівна
Л адичук М арія П етрівна
Л ешкович Ю рій Іванович
Л озинський Ігор М иколайович
М азур Володимир М иколайович
М елько М арина В олодим ирівна
М иськів В асиль Васильович
М ихайлиш ин Зіновій Васильович
М ітіна М арія Григорівна
П риш ляк Андрій В олодим ирович
П укій М ар’яна Іванівна
Сонич О лег Іванович
Теребух Л юдмила Л юбомирівна
Ткачук Тетяна В ікторівна
Ш евчик Світлана В асилівна
Ш кольна Тетяна Іванівна
Щ ербан Леся М иколаївна

Посада в О ВК
Голова ком ісії
Заступник голови
комісії
Секретар комісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії
Член ком ісії

С уб’єкт подання кандидатури до
складу О ВК
См ешко Ігор П етрович
Тимошенко Ю лія В олодим ирівна
М ороз Олександр О лександрович
Р игованов Р услан О лександрович
Бондар Віктор Васильович
Н асіров Р оман М ихайлович
Кива Ілля В олодим ирович
Безсм ертний Ром ан П етрович
Ш евченко Ігор А натолійович
Н овак Андрій Я ремович
Ляшко О лег Валерійович
Скоцик В італій Євстафійович
Садовий Андрій Іванович
Тимошенко Ю рій Володимирович
Тарута Сергій Олексійович
Габер М икола О лександрович
Гриценко А натолій Степанович
Литвиненко Ю лія Леонідівна
Бойко Ю рій Анатолійович
Кривенко Віктор М иколайович
П орошенко П етро О лексійович
Кошулинський Руслан Володимирович
Зеленський В олодим ир О лександрович
Д анилюк О лександр В олодим ирович
П етров В олодим ир Володимирович
Каплін Сергій М иколайович
Ш евченко О лександр Л еонідович
Кривонос Сергій Григорович
Богомолець Ольга Вадимівна
Вілкул О лександр Ю рійович
Н аливайченко Валентин Олександрович
Н осенко С ергій М ихайлович
Купрій Віталій М иколайович
Журавльов В асиль М иколайович
Соловйов О лександр М иколайович
Д ерев’янко Ю рій Богданович

Кожен мешканець зобов'язаний дотримуватись затверджених правил
благоустрою населеного пункту, а саме:
утримувати у належному стані огорожі, прибудинкові території
проводити своєчасну обрізку дерев та обкошення трави
укласти договір на вивезення твердих побутових відходів
За порушення правил благоустрою мешканця може бути притягнено до адміністративної
відповідальності, згідно ст. 152 КУ «Про адміністративні правопорушення» (порушення
державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населен их пунктів), що тягне за
собою накладення штрафу у розмірі від 340 грн. до 1360 грн.
Фіксує порушення у сфері благоустрою відповідальна особа органу місцевого самоврядуванн я.
Контроль за дотримання норм законодавства у сфері благоустрою в межах
області здійснює Львівська обласна державна адміністрація, районні
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Турківська міська рада повідомляє про те, що в приміщенні міської ради відбудуться
громадські слухання містобудівної документації (детальний план території) земельної ділянки комунальної власності під будівництво індивідуального житлового будинку в м. Турка,
вул. Джерельна, орієнтовною площею – 0,1000 га гр. Кулик Анелі Богданівні.
Замовник: Турківська міська рада.
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Ïàì’ÿòêà âèáîðöÿ-õðèñòèÿíèíà
ùîäî óñâ³äîìëåííÿ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âëàñíèé ãîëîñ
Будучи відповідальним християнином, я усвідомлюю свій обов’язок участі в суспільно-політичному
житті Батьківщини і сприймаю його як невід’ємну частину власного християнського покликання, адже
через таку участь виявляю турботу про спільне благо свого суспільства і роблю внесок у його розбудову. Це усвідомлення зобов’язує мене реалізувати гарантоване право вибору того, чи тих, кому я делегую
повноваження здійснювати владу на державному чи місцевому рівні шляхом участі у виборах до органів
державної чи місцевої влади.
Зокрема, як відповідальний виборець-християнин, я
усвідомлюю таке:
1. Участь у виборах для мене є громадянським і моральним обов’язком. Гарантоване моральним законом
і Конституцією України право участі у виборах накладає
на мене обов’язок це право реалізувати, адже саме так
я проявляю свою громадянську позицію і солідарність
з іншими співгромадянами у розбудові держави як політичної спільноти.
2. «Пасивність чи бездіяльність є проявом байдужості,
егоїзму, лінивства, а отже, гріхом»
3. Участь у політичному житті держави є водночас дотриманням євангельської заповіді любові до ближнього. Свідоме ухилення від такої участі, зокрема від участі
у виборах, є виявом байдужості не лише до кандидатів у
представники влади, а й до всього суспільства.
4. Мій вибір повинен бути ретельно обдуманим і виваженим. Народ – носій верховної влади, який делегує її
тим, кого вільно обирає своїми представниками. Тому

вибір кандидата – дуже відповідальний крок, від якого
залежить майбутнє всієї держави, а отже, я здійснюю
його розсудливо, не керуючись тільки власними чи навіяними емоціями. Відповідально та критично ставлюся до інформації, яка надходить, не піддаюся маніпуляційним впливам і не поширюю неперевіреної та неправдивої інформації.
5. Приймаючи рішення, за кого віддати свій голос, обиратиму тих, хто своїми діями демонструє повагу до християнських цінностей і захищає їх. Зважаючи на те, що
«влада повинна визнавати, поважати й утверджувати
основні людські і моральні цінності», я віддаватиму свій
голос за тих кандидатів, чиї дії демонструють захист цих
цінностей і принципів.
6. Мій вибір має бути особистим і я не змінюватиму
його через винагороди чи підкупи, які мені пропонують
за мій голос. Будь-яка неправомірна винагорода, чи
підкуп, є корупцією, злочином, в якому винні обидві сторони – хто пропонує і хто отримує винагороду. Згода на
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Відповідно до частини другої статті 42 Закону України
№1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058), передбачено механізм проведення
перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачені страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
А це, 3764,40грн. (показник
середньої заробітної плати в
Україні, з якої сплачено страхові
внески та який враховано для
обчислення пенсії за матеріалами пенсійної справи, станом на
01.10.2017р), помноженого на
1,17 (коефіцієнт збільшення,
визначений згідно з п.4 Порядку проведення перерахунку
пенсій відповідно до ч.2 ст.42
Закону 1058) = 4404,35грн. При
цьому індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт страхового стажу буде
використано за матеріалами,
наявними у пенсійній справі
кожного пенсіонера.
Перерахунок пенсій з 1 березня буде проведено автоматизованим способом, за наявними
матеріалами пенсійних справ.
Для цього пенсіонерам не потрібно звертатися до органів
Пенсійного фонду України.
Перераховані пенсії будуть
виплачувати уже з березня основними виплатними відомостями за датами по щомісячній

виплаті пенсій.
Крім цього, з 1 березня встановлюється одноразова виплата індексації за 2015-2016 роки
особам, у яких:
- пенсії призначені відповідно
до Закону – 1058;
- загальний розмір пенсії з
урахуванням надбавок та підвищень (крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною) після
проведеного масового перерахунку з 01.03.2019 не перевищує
1669,20грн.;
- наявність у чоловіків 35 років,
а у жінок – 30 років страхового
стажу, та у чоловіків – 25 років, а
у жінок 20 років страхового стажу для осіб, пенсія яким призначена до 01.10.2011 року.
Розмір доплати буде становити 2410,17грн. (1497х1,61) розділений на 2 місяці рівними частинами: в березні 2019 –
1205,09грн. та у квітні –
1205,08грн.
Також, в межах проведеного
масового перерахунку пенсій з

01.03.2019 особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону – 1058, розмір
якої станом на 1 березня 2019
року з урахуванням надбавок
(крім пенсій за особливі заслуги
перед Україною) та по яких за
результатами перерахунку з
01.03.2019 підвищення розміру
пенсії розраховано в діапазоні
від 0,01грн. до 100,00грн., буде
забезпечено встановлення доплати до 100 грн.
Для пенсіонерів, у яких за результатами перерахунків підвищення буде становити від 0,01
грн. до 100 грн., буде проведена
доплата до 100 грн.
Розмір доплати обчислюється
як різниця між 100 грн. та розміром підвищення за результатами перерахунку.
Наприклад: Якщо до перерахунку розмір пенсії з усіма доплатами становив 1506 грн., після
перерахунку, з 01.03.2019
розмір пенсії склав 1526 грн.
тоді такому пенсіонеру буде встановлена доплата до пенсії – в
розмірі 80грн. (100грн.-20грн.).
Загальне збільшення пенсії
складе 100 грн.
Із загальної кількості пенсіонерів нашого району, 13507 осіб,
перерахунку пенсії підлягали
11925 пенсіонерів, з них виплата одноразової індексації буде
проведена 1394 пенсіонерам.
Олена ЮСИПОВИЧ,
начальник Турківського
відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львівській області.

ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ
ГОДИН – ДВІ ПОЖЕЖІ
У минулу суботу за порівняно невеликий проміжок часу (протягом чотирьох
годин) сталися в районі дві пожежі.
Перша виникла у Борині, там загорівся житловий будинок (на фото). Будівлю вдалося
врятувати, вогонь знищив дах та пошкодив стіни.
А за якийсь час пожежникам вже довелося
ліквідовувати займання господарської будівлі
в м. Турка, на вул. Зарічна. На щастя, споруду
також вдалося врятувати, вогонь пошкодив дах
та перекриття господарської будівлі, а також
згоріли дошки та дрова.
Наш кор.
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«купівлю-продаж» голосу виборця є свідомим порушенням суспільної справедливості і невластивим використанням своєї свободи. Тому торгівля голосом є одночасно злочином і моральним злом, тобто гріхом.
7. Я не маю права брати участі в політичних віче, мітингах чи інших політичних заходах із корисливою метою.
Неправомірним є не лише продавати свій голос на виборах, а й підтримувати кандидатів чи політичні сили,
які пропонують незаконну винагороду за участь в агітаційних заходах.
8. Я не осуджую інших за їхні переконання. У дусі поваги до людської гідності, прав та свобод інших, неприпустимим є осуд та зневага особи за її політичний вибір.
Можна вести різні обговорення, дискусії, дебати на політичні теми, але не слід опускатися до ображання чи
очорнення людей, які різняться політичними поглядами.
9. Ставши свідком підкупу, маніпуляцій, протиправних схем, які суперечать проведенню чесних і справедливих виборів, я не замовчуватиму їх. Церква вчить не
мовчати на гріх, тому що це є бездіяльністю і гріхом. Тому
моя участь у виборах полягає не лише в голосуванні, а й
у всіх можливих діях, що сприятимуть чесності та прозорості цього процесу.
10. Я усвідомлюю, що моя участь у виборах полягає
не тільки у свідомому голосуванні, а й у подальшому
контролі влади. «Церква цінує демократичний устрій настільки, наскільки він забезпечує громадянам право
політичного вибору, гарантує їм можливість контролювати правителів і, в разі потреби, відстороняти їх мирним шляхом».
11. Я маю право здійснювати владу не лише через
вибори уповноважених представників, а й безпосередньо. «Усім громадянам має бути гарантовано право на
участь і створення політичних партій і можливість бути
обраними на виборах різних рівнів». Це право дозволяє мені самостійно бути рушієм суспільно-політичних
змін, а не лише обирати уповноважених.
Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ.

Виплати житлових
субсидій у
готівковій формі
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
06.02.2019 р. №62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», у березні цього року стартує ще
одна модель монетизації субсидій: гроші для розрахунків за
комунальні послуги виплачуватимуть безпосередньо одержувачам субсидії у готівковій формі.
Отже, всі, кому субсидію призначено з 2018 року, отримають у
березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019
року. Відповідно у квітні надійдуть кошти для розрахунку за послуги,
спожиті у березні, у травні – за квітневу комуналку.
Виплата житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсію, здійснюється через Пенсійний фонд України таким
чином:
- пенсіонерам, які отримують пенсію через банківську установу шляхом перерахування органами Пенсійного фонду коштів на
пенсійні рахунки в уповноважених банках;
- пенсіонерам, які отримують пенсію через виплатні об’єкти АТ
«Укрпошта» - через відповідні поштові відділення.
Всі, хто звернувся вперше за субсидією у 2019 році, беруть участь
у діючій моделі монетизації. Тобто розрахунки за спожиті послуги
за цих осіб з підприємствами здійснюватиме Ощадбанк, а субсидіанти отримають за результатами вже цього опалюваного сезону
залишок невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк.
Для прикладу. Якщо сім’я отримує щомісяця від держави субсидію у розмірі 1600 гривень, а платіжка за газ у лютому прийде на
1100 гривень, 500 гривень залишиться їй на власні потреби, або
для оплати рахунку, скажімо, за воду чи електроенергію. Тобто, суть
нового механізму полягає у тому, що домогосподарство отримуватиме підтримку від держави у вигляді субсидії готівкою і далі зможе
самостійно розраховуватися за спожиті послуги, а зекономлені кошти використати на свій розсуд. Таким чином, таке поняття як обов’язковий платіж скасовується.
Фінансування субсидій органами Пенсійного фонду України
здійснюється одночасно з фінансуванням виплати пенсій в межах
сум, визначених на ці цілі. Виплата житлових субсидій у готівковій
формі здійснюється одночасно із виплатою пенсій.
Суми не виплачених протягом трьох місяців з дати перерахування Пенсійному фонду України житлових субсидій, повертаються
Пенсійним фондом до Міністерства соціальної політики разом із
реєстром осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій
формі, для врахування структурними підрозділами з питань соціального захисту населення під час надання житлової субсидії у
наступних періодах.
Оксана МАЛАНКЕВИЧ,
начальник відділу з питань призначення та перерахунку
пенсій №26 ГУ ПФУ у Львівській області.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Зимовий юнацький
чемпіонат Турківщини з футзалу:

ßâîðà çàõèñòèëà
÷åìï³îíñòâî, à Áîðèíÿ –
ïåðåìîæåöü «Êóáêà íàä³¿»
Перемогти в змаганнях буває важко. Однак ще важче – захистити свою перемогу, повторивши це досягнення. А в юнацьких змаганнях, де доволі жорсткі вікові обмеження і склад команди змінюється щороку, така звитяга - надзвичайно цінна.

бити кожен з польових гравців.
У хлопців із Сянок вся надія була
на Куцака, котрого пильно стерегли та не давали особливо
розбігтись. Доля чемпіонства
була вирішена ще в першому
таймі. І хоча певна надія на повернення інтриги була, кілька
забитих м’ячів від Ірода та Співака допомогли команді з Явори
повторити своє минулорічне досягнення.
Кращим бомбардиром турніру
став Володимир Куцак («ПРИКОРДОННИК» (Сянки) – 37 голів;
кращим гравцем – Михайло
Співак («ЯВОРА»), а кращим
воротарем – Микола Гошовський («ЯВОРА»).
Як і в будь-якій добрій справі,
є своя «ложка дьогтю» та певні
роздуми. Змагання вкотре показали: наші діти – самоучки.
Більшість не має уявлення про
футбол в залі, правила, навичок

1 áåðåçíÿ 2019 ðîêó

При коліті з виразкою шлунка треба змішати порівну за
об’ємом, заздалегідь подрібнивши, траву хвоща польово-

го й шавлії, залити 1ст.л. суміші
склянкою окропу, через 2 години процідити й випити настій
рівними порціями за 3-4 рази
протягом дня. Пити за півгодини до їди. Окрім цього, двічі на
день вживати по 1 ч. л свіжовичавленого соку деревію, додаючи в нього за смаком мед. Курс
лікування – місяць.

Продаються дійні кози. Звертатися за тел.: 0950766629.
Продається магазин в с.
Дністрик –Дубовий.
Тел.: 0978795873.

Здається в оренду приміщення магазину в с. Вовче та в с.
Лімна. Тел.: 0978795873.

У заключний ігровий день в
спортзалі Турківського НВК були
зіграні вирішальні поєдинки
чемпіонату. Згідно Регламенту,
по дві кращі команди з груп вийшли до півфіналів чемпіонату.
Команди, що посіли третє-четверте місце в кожній групі, потрапили до турніру «Кубок надії».
Чемпіонат. Перший півфінал.
«ПРИКОРДОННИК» (Сянки) «КАРПАТИ» (Турка) – 8:5.
З першої секунди гри на майданчику завирували пристрасті,
яким могли позаздрити дорослі
команди. Це й зрозуміло – поступатись ніхто не хотів. Турківчан підсилив Алімов, котрий не
грав у поєдинку групового етапу.
Завдяки його старанням, «КАРПАТИ» не відставали у рахунку,
однак у Сянок був Куцак, якому
вдалося забити на два голи
більше та вивести свою команду до фіналу.
Чемпіонат. Другий півфінал.
«ЯВОРА» – «СЯН» (Боберка) –
9:4.
У другому півфіналі відразу
проявилася різниця в класі команд і молоді явірці без особливих проблем довели гру до перемоги.
«Кубок надії». Перший
півфінал. «ЛЕГІОН» (Верхнє) «ІЛЬНИК» – 7:8.
Перший фіналіст «Кубка
надії» визначився у впертій боротьбі – хлопці з Ільника зуміли
відірватись в рахунку, але під
кінець гри ледве не втратили
перемогу.
«Кубок надії». Другий
півфінал. «ДНІСТЕР» (Вовче) «БОРИНЯ» – 1:4.
До середини першого тайму
на майданчику була рівна боротьба, з небезпечними моментами біля обидвох воріт. Першими рахунок відкрили боринці, однак вже за кілька хвилин рахунок знову став рівним. Вирішальною стала середина другого тайму, коли гравці Борині зуміли довести рахунок до переможного та водночас втримати
свої ворота недоторканими.

Чемпіонат. Гра за ІІІ місце.
«КАРПАТИ» (Турка) - «СЯН» (Боберка) – 12:4.
У поєдинку за третє місце чемпіонату на гравців з Турки не тиснула відповідальність за результат, тож вони дозволили собі
зіграти в задоволення та поекспериментувати зі складом. Ця
тактика виявилася вдалою та
дозволила здобути розгромну
перемогу над суперником.
«Кубок надії». ФІНАЛ.
«БОРИНЯ» - «ІЛЬНИК» – 7:3.
До певного часу на майданчику
була рівновага – команди створювали моменти, але не могли
забити. Коли, все ж таки, одна з
команд повела в рахунку, інша
відразу відновлювала рівновагу.
Все вирішив другий тайм, в котрому боринці вдало провели
середину та кінцівку, зумівши
відірватись в рахунку та довести
гру до перемоги.
Чемпіонат. ФІНАЛ.
«ЯВОРА» - «ПРИКОРДОННИК» (Сянки) – 11:4.
Очікувана «заруба» не відбулася. Хлопці з Сянок витратили
багато емоцій у півфіналі з Туркою, тож дуже легко дозволили
Яворі піти у відрив – вже на перших хвилинах гри у воротах
«ПРИКОРДОННИКА» побувало
чотири «сухих» м’ячі. В той час,
коли в явірців міг обіграти та за-

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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гри – обмаль. Те, що повинні
робити вчителі фізкультури на
уроках та на додаткових заняттях, доводиться робити не байдужим до футболу людям.
І ще один момент. Прикро спостерігати, як бажання дітей займатися спортом, змагатися, перемагати – не знаходить розуміння та підтримки у їхніх батьків.
Чому ця допомога вимірюється
лише кількома десятками гривень на дорогу? Чому, коли ваш
син потребує вашої підтримки
словом, присутністю на таких
важливих для нього змаганнях,
у вас знаходяться інші, «важливіші» справи? Чому розраховуєте своєю байдужістю до захоплень сина виховати в ньому
почуття вдячності та поваги до
себе? Адже прийде час, коли
вже вам буде потрібна підтримка та допомога від нього…
Велика подяка за допомогу в
організації та проведенні змагань Андрієві Розлуцькому, за
наданий зал – директору Турківського НВК Михайлу Блажівському.
Перші футбольні змагання
2019 року – завершились. На
черзі – старт змагань серед дорослих команд.
Сергій РИК,
голова федерації футболу
Турківського району.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Батьки і учні 3-го класу Верхньовисоцького НВК глибоко сумують
з приводу передчасної смерті вчителя початкових класів, доброї,
мудрої, щирої людини Світлани Володимирівни Кречківської і висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким покійної.
Сім’я Яворських з Турки висловлює щире співчуття братовій Валентині з с. Комарники з приводу великого горя – смерті матері –
Стефи Василівни Комарницької.
Педагогічний колектив Комарницького НВК висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Валентині Йосипівні Яворській
та вчителю математики Галині Євгенівні Комарницькій з приводу
смерті матері та бабусі – Стефанії Василівни.
Педагогічний колектив Комарницького НВК сумує з приводу
смерті колишнього вчителя математики Василя Петровича Яворського та висловлює щире співчуття Володимиру Васильовичу Яворському та заступнику директора НВК Євгенії Володимирівні Яворській
з приводу тяжкої втрати – смерті батька та свекра.
Педагоги Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке співчуття
директору Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. Василю Йосиповичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив і виконавчий комітет Комарницької сільської ради висловлюють щире співчуття депутату сільської ради Володимиру Васильовичу Яворському з приводу тяжкої втрати – смерті батька –
Василя Петровича Яворського.
Випускники 1988 року Комарницького НВК глибоко сумують з
приводу смерті класного керівника Василя Петровича Яворського
і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного. Вічна
йому пам’ять.
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