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Кохану, чуйну, хорошу і дбайливу дружину, матусю, бабусю,
невістку – Стефу Василівну Різак із золотим ювілеєм – 50-
річчям, який вона відсвяткувала 5 березня, щиросердечно віта-
ють чоловік Володимир, дочка Леся, зять Микола, син Степан,
невістка Іванна, свекруха Люба, онуки – Глорія, Софійка  і Над-
ійка. Рідні бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я, родин-
ного тепла, довголіття. Нехай Господь Бог додасть сили й на-
снаги, світлої радості і добра, миру і дос-
татку – на многії і благії літа!

Вклоняємось, рідна, Вам низько до
ніг,

І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає.
Хай Матір Пречиста у силах три-

має,
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Дорогу, люблячу, турботливу сваху – Стефанію Василівну Різак
з м. Турка–  із ювілейним днем народження, яке відсвяткувала
5 березня, щиросердечно і з великою повагою вітають свати
Надія і Володимир та їхня дочка Оксана з сім’єю і бажають
шановній ювілярці світлої радості, добра і достатку на життєво-

му шляху, міцного здоров’я – з роси і води, любові
від рідних і дорогих серцю людей, удачі,

здійснення мрій, Божої ласки і благословен-
ня на довгі, щасливі і многії літа!

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,

Щоб вірні друзі зустрічались всюди,
Хай мудрість літ не стане тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають зі святом весни усіх жінок-ветеранів і
теперішніх працівниць медичної галузі району. Щиро бажа-
ють усім щастя, здоров’я, родинного тепла, успіхів у  роботі,

багато любові та чудового весняного на-
строю.

Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна!
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
 І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!

Громада УГКЦ храму Успіння Пресвятої Богородиці с. Мель-
ничне сердечно вітає із 55-річчям від дня народження о. Та-
раса.

Всечесний отче, прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашо-
го дня народження. Бажаємо Вам наснаги і
міцного здоров’я, добра і любові, будьте щас-
ливі Ви і Ваша родина, хай благодать  Господ-
ня осяває усі Ваші задуми і плани. Многая Вам
літ!

В молитвах Господа благаєм
Й Пречисту Діву Пресвяту,
Щоб повсякчас Вам додавали
Здоров’я й сили на земнім шляху.
Тож будем щиро Господа благати
І Божої ласки випросим для Вас,
Щоб ми могли  ще довго Вас вітати
Із днем народження у цей прекрасний час.

Íà ðîáîòó ïîòð³áåí
ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â

Çàðîá³òíà ïëàòà 5000 ãðí.
+ â³äñîòêè â³ä ïðîäàæ.

ОПИС ВАКАНСІЇ:
Запрошуємо на роботу в магазин будівельних матері-

алів 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, виклад-
ка товару, участь в інвентаризації.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
Досвід роботи з продажу, бажання вчитися і розвивати-

ся, 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 на-
вчання.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ за телефоном: +380 67 827 0435.

У неділю, 10 березня,  о 15.00 год., в
культурному центрі “Україна” військово-
патріотичний гурт «Кулі» концертуватиме
на Турківщині і запрошує захисників Ук-
раїни й усіх небайдужих мешканців райо-
ну на концертну програму «Героям слава!».

У репертуарі гурту  патріотичні і народні
пісні, зокрема «Мамо, не плач», «Хлопчи-
на з Майдану», «Слава Україні!»

ÇÂ²Ò ÃÎËÎÂÈ
ÐÀÉÄÅÐÆÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯
ÏÅÐÅÄ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ²ÑÒÞ
Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß 11 ÁÅÐÅÇÍß

На виконання доручення голови обл-
держадміністрації Олега Синютки, го-
лови райдержадміністрацій зобов’язані
проінформувати громадськість про
проведену роботу у 2018 році та перс-
пективи на 2019 рік.

Звіт голови Турківської райдержадміні-
страції Олександра Лабецького відбу-
деться 11 березня 2019 року, о 16.00 год.,
в сесійному залі районної ради.

Запрошуються жителі району, депутати
районної ради, голови сільських, селищ-
ної та міської рад, керівники установ і
організацій району, керівники шкіл, на-
родних домів, ФАПів й амбулаторій.

ÀÃ²ÒÀÖ²ÉÍÈÉ ÄÅÑÀÍÒ ÂÈÑÀÄÈÂÑß Â ÒÓÐÖ²
З широким розмахом уже не перший  місяць в Україні  йде передвиборна агітація, яка для

багатьох претендентів на президентське крісло завершиться розчаруванням 31 березня.  Бу-
лава одна, а охочих її потримати – більше сорока.

На тижні, що минає, агітаційний десант висадився й на Турківщині. В його складі – кандидат у прези-
денти Олександр Шевченко та два агітатори – відомі в усьому світі літератори Дмитро Павличко та
Володимир Яворівський.

До  речі, їхня риторика досить неоднозначно була оцінена турківчанами. Дмитро Павличко та Воло-
димир Яворівський, відповідно, агітували за Петра Порошенка та Юлію Тимошенко більш-менш стри-
мано, а ось Олександр Шевченко дав волю емоціям в критиці теперішньої влади, але чомусь надто
мало уваги приділив питанням: що ж він зробить, в разі перемоги на виборах, для процвітання Украї-
ни? Мало повернути заробітчан до рідної держави, треба їм тут дати роботу та гідну зарплату. А як це
зробити… Питання з багатьма невідомими.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогі жінки!
Від щирого серця вітаю всіх мам, бабусь, доньок, онучок, под-

руг з 8 березня -святом Весни, кохання, краси та надії. Це свято
дарує нам чудові весняні квіти, перші теплі дні, відчуття щастя.

І для мене особисто, як і для багатьох з вас, 8 березня зовсім не
асоціюється з радянським офіціозом, а передовсім - з весною, онов-
ленням, з теплими вітаннями і гарним настроєм. Це світлий і при-
ємний день. І я хочу побажати, щоб він був по-справжньому весня-
ним та святковим, не дивлячись на
усі складнощі життя.

Ми все подолаємо! Ми врятуємо
світ. Це не високі слова, а конста-
тація факту. Адже ще жодна жінка
в світі не розпочинала жодної
війни. Наша місія - нести світу мир,
любов, добробут, тепло та ласку...
Ми впораємося із цим завданням,
щоб там не трапилося.

Нині цьому жіночому святу і в
Україні, і в світі надають нового зна-
чення.

Впевнена, що цей день також
має нагадувати про права і мож-
ливості жінок. Адже ми, жінки, має-
мо такі самі права, як і чоловіки,
хоча дуже часто навантажуємо себе лише обов’язками...

На моє переконання, жінок має бути більше скрізь. У політиці, у
владних та представницьких органах, у громадській роботі. Адже
саме жінка приносить в наше життя мир, красу та добро. Саме те,
чого так не вистачає нам сьогодні.

Зі святом вас, дорогі мої!
Хай збуваються усі ваші мрії!
Переконана - ми здолаємо усі негаразди. Весна обов’язково пе-

реможе!
З любов’ю, Юлія ТИМОШЕНКО,

народний депутат, голова фракції ВО «Батьківщина» у Верховній
Раді України

З роси і води!
Святий обов’язок людини

Йосипові Созанському – ветерану Національної спілки
журналістів України, талановитому письменнику і публі-
цисту – з нагоди дня народження і початку його ювілейно-
го року:

Йде по життю упевнено Людина,
Обдарована талантом пись-

менника-борця,
СИл додають сини, онуки і дру-

жина,
Пам’ять про полеглого за свобо-

ду Вітця…
Своїм пером ти славиш Бойків-

щину,
Осяюєш теплом, що розтоплює

кригу,
Зібрав фактаж про Созанських

родину,
А згодом видав унікальну книгу…
Надворі вже скоро запахне вес-

ною,
СЬогодні святкуєш свої уродини,
КИпуча енергія не знає спокою,
Йти до мети – святий обов’язок Людини…

Павло ЛЕХНОВСЬКИЙ,
заслужений журналіст України, лауреат міжнародної

премії імені Вільгельма Магера, м. Львів, 28 лютого 2019р.

Сердечно вітаємо із ювілеєм  директора ЦБС Ганну
Ільківну Семків.

Від усієї душі бажаємо Вам, шановна ювілярко, міцного
здоров’я на багато років життя, успіхів, родинного щастя й
добробуту, прихильності долі, здійснення усіх задумів, Гос-
подньої ласки і благословення.

Нехай не зменшиться любові,
Не збавиться в житті тепла.
Щедрішою хай буде доля
І щасливішою душа!
Краса земних років дається нам,
Щоб зрозуміти час, пізнати долю.
Тож цінувати кожну мить бажаємо,
У щасті жити, у здоров’ї і без болю.
З повагою – працівники відділу культури Турківської РДА.

Дорогого, люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, бать-
ка, зятя і швагра – Миколу Володимировича Калинича, жи-
теля смт. Бориня, із 30-річчям, яке святкуватиме 12 берез-
ня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина

Іванна, дочка Ангеліна, тесть Олег, швагро
Василь і бажають дорогому ювіляру міцно-

го здоров’я, щастя, радості, достатку, усіх
земних благ, родинного тепла, миру та
Господнього благословення.

Хай буде з тобою здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знав ти втоми!

Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло

На довгіЇ літа, на щастя й добро!

Дорогого чоловіка, люблячого батька, жителя с. В. Висоць-
ке  – Руслана Мироновича Черепанина – щиросердечно
вітаємо з 40-річчям від дня народження, яке свят-
куватиме 10 березня, та бажаємо дорогій нам
людині міцного-міцного здоров’я, радості в
житті, родинного тепла, достатку, миру,
Божої ласки і опіки на многії літа.

Бажаємо прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа, щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.

З любов’ю і повагою –
дружина Надія, дочка Лілія, сини Богдан та Тарас.

Íàéïîïóëÿðí³ø³ òà
ð³äê³ñí³ ³ìåíà ä³òåé
У 2018 році на Турківщині най-

популярнішими іменами серед
дівчаток були Вероніка, Софія,
Марія, а серед хлопчиків –
Матвій, Артем, Андрій. Найбільш
рідкісними серед дівчаток були
імена Данелія, Крістіна, Ніколет-
та, а серед хлопчиків – Едуард,
Мефодій, Томас.

Головне управління статис-
тики у Львівській області

Придбання музичної апарату-
ри для НД №1 с. Либохора (25
тис. грн.),  придбання музичної
апаратури для НД  №2 с. Либохо-
ра  (25 тис. грн..),  реконструкція
НД с. Красне (100 тис. грн.),  ре-
конструкція НД с. Присліп (100
тис. грн..), виконання робіт з об-
лаштування дитячого майданчи-
ка на території Турківського НВК
№1 (60 тис. грн.),  капітальний
ремонт  дороги по вул. Заріки та
дороги Лімна-Дністрик (до межі
Старосамбірського району ( 100
тис. грн..),  капітальний ремонт
дороги по вул.  Горішній Кінець в
с. Лопушанка (100 тис. грн..),
придбання пожежних рукавів
для місцевої пожежної команди
с. Нижня Яблунька ( 25 тис. грн.),
виконання робіт з облаштування
дитячого майданчика на  тери-
торії Турківського НВК-ДНЗ І-ІІІ ст.
(80 тис. грн.), виконання робіт з
облаштування дитячого майдан-
чика на території с. Дністрик Ду-
бовий (50 тис. грн.),  капітальний
ремонт санвузлів Лімнянського
НВК  ім. Романа Мотичака ( 140
тис. грн.) закупівля шкільного об-
ладнання для Лімнянського НВК
ім. Романа Мотичака (25 тис.
грн.),  придбання основних за-
собів для Боринського профес-
ійного ліцею народних промислів
і ремесел ( 25 тис. грн.),  капіталь-
ний ремонт приміщення Ісаївсь-
кого НВК (90 тис. грн.), капіталь-
ний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ
ст. (60 тис. грн.),  капітальний ре-
монт Турківського НВК ( 80 тис.

грн.),  капітальний ремонт фель-
дшерсько-акушерського пункту в
с. Сигловате (35 тис. грн.),  капі-
тальний ремонт сільської
лікарської амбулаторії в с. Бітля
( 50 тис. грн.),

Усі ці кошти уже освоєно, за
винятком 80 тис. грн., виділених
для облаштування дитячого май-
данчика  Турківського ДНЗ №1.

Чергові транші надійшли в рай-
он у грудні 2018-го та в лютому
2019-го . Їх розподілено наступ-
ним чином:

Придбання сценічних кос-
тюмів для Турківської дитячої му-
зичної школи (67 тис. грн.), заку-
півля музичної апаратури для НД
с. В. Гусне (20 тис. грн.),  капіталь-
ний ремонт Верхньовисоцького
НВК (110 тис. грн.), придбання
апаратури та оргтехніки для
Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. (20 тис.
грн.), капітальний ремонт Ниж-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. (64 тис. грн.),
придбання музичної апаратури
та оргтехніки для Ластівківсько-
го НВК (23 тис. грн.), придбання
комп’ютерної та оргтехніки для
Верхньогусненського НВК (20
тис. грн.), придбання музичної
апаратури для НД с. Буковинка
(20 тис. грн.), придбання музич-
ної апаратури для НД с. Комар-
ники (27 тис. грн.), придбання
спортивного інвентаря для Турк-
івського професійного ліцею (20
тис. грн.),, капітальний ремонт НД
с. Матків (60 тис. грн.),  придбан-
ня апаратури для НД с. Сиглова-
те (20 тис. грн.),  придбання апа-

ратури для НД с. Бітля (20 тис.
грн.), реконструкція НД с. Красне
(174 тис. грн.), реконструкція НД
с. Присліп (181 тис. грн.), капі-
тальний ремонт дороги від с. Бо-
берка до с. Дністрик Дубовий (79
тис. грн.),  капітальний ремонт до-
роги по вул. Горішній  Кінець в с.
Лопушанка (79 тис. грн.),  капі-
тальний ремонт дороги по вул.
Заріки та дороги Лімна-Дністрик
(до межі Старосамбірського
району) (118 тис. грн.),  капіталь-
ний ремонт Лосинецької ЗОШ І-ІІ
ст. (39 тис. грн.), придбання ком-
п’ютерної техніки для  КНП «Тур-
ківський РЦ ПМСД» (39 тис. грн.),
благоустрій території НД в с. Кар-
патське (79 тис. грн.),  капіталь-
ний ремонт приміщення інклю-
зивно-ресурсного центру (79 тис.
грн.), придбання апаратури для
НД с. Шандровець (20 тис. грн.),
капітальний ремонт Матківсько-
го НВК (27 тис. грн.),  придбання
оргтехніки для народного музею
«Бойківщина» (17 тис. грн.),
придбання комп’ютерної техніки
для Хащівської ЗОШ І-ІІ ст. (23 тис.
грн.), придбання основних за-
собів ( інтерактивних дощок)  для
відділу освіти (474 тис. грн.), кап-
італьний ремонт  СЛА с. Бітля (39
тис. грн.), реконструкція Турківсь-
кого РНД  (79 тис. грн.),  капіталь-
ний ремонт Верхньояблунсько-
го НВК (50 тис. грн.), закупівля
обладнання для Нижньояб-
лунського НВК (100 тис. грн.), за-
купівля музичної апаратури в НД
с. Нижня Яблунька (30 тис. грн.).
З  цих коштів частину уже освоє-
но, а  ті, що не встигли, будуть ос-
воювати найближчим часом.

Розподіл коштів – це не одно-
осібне рішення народного депу-
тата. Визначаючи пріоритети,
Андрій Ярославович радився з
керівництвом району та
сільськими головами. Власне за
підтримку та взаєморозуміння
він дякує голові Турківської РДА
Олександрові Лабецькому, голові
Турківської районної ради Воло-
димиру Лозюку, депутатам рай-
оннної ради та сільським голо-
вам Турківщини.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÜÊÀ ÑÓÁÂÅÍÖ²ß –
ÄËß Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ ÃÐÎÌÀÄ

Спілкуючись з директорами навчальних закладів, керівника-
ми культосвітніх та медичних закладів, я вкотре пересвідчив-
ся, що субвенція, виділена з Державного бюджету місцевому
бюджету Турківщини, за сприяння депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського, є важливою і довгоочікуваною
підмогою для поступального розвитку установ соціальної
сфери. І це не красиві слова, а життєва реальність. Впродовж
всіх років нашої незалежності народні доми, загальноосвітні
заклади чи лікарські амбулаторії, хоч і неодноразово зверта-
лися до різних керівників про фінансову допомогу, однак отри-
мували лише відписки або відмовки. Все не вистачало коштів,
а може й уваги. І лише впродовж останніх двох років, завдяки
депутатській субвенції, практично всі установи району от-
римали фінансову допомогу на придбання апаратури, облад-
нання чи інших потрібних речей. Ось їх перелік , у розрізі трьох
траншів і субвенцій, частину з яких уже освоєно, а частина – у
стадії реалізації:

ПЕНСІЙНИЙ
ЗМІНИТЬ МІСЦЕ

ПРОПИСКИ
Уже до кінця березня Туркі-

вське відділення обслуговуван-
ня ГУ ПФУ у Львівській області
переїде в нове приміщення по
вул. Шевченка. Оселившись на
першому поверсі центру зайня-
тості, ці дві організації, які нале-
жать до одного фонду, створять
додаткові зручності для спожи-
вачів соціальних послуг. Людям
не доведеться ходити з одного
приміщення в інше, багато на-
гальних справ вдасться виріши-
ти на місці.

Наш кор.

Колектив Турківського територіального центру та проф-
спілковий комітет щиросердечно вітають з прекрасним
ювілеєм, який відсвяткувала 5 березня – фахівця із соц-
іальної допомоги Стефанію Василівну Різак і бажають юві-
лярці міцного здоров’я, радості, щастя людського і Божої
ласки в житті.

Вітаєм з роками, що завітали,
Сьогодні у Ваше життя!

Їх 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 зазна-

ти,
Здоров’я, любові, достатку,  добра!
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Урочистості розпочалися зі
Святої Літургії у місцевому храмі
села Хотинець.

У своєму виступі очільник
Львівщини Олег Синютка закли-
кав польську владу та громаду
берегти українську пам’ять на
території Республіки Польща та
впорядкувати символи нашої
держави - цвинтарі та інші пам’-
ятні місця.

«Хочу звернутись до всіх по-
ляків: відновіть наші символи у
тих місцях, де живе украї-
нська пам’ять. Тому що
так вчиняє увесь цивілізо-
ваний світ. Ми можемо по-
казати приклад – поніве-
чений рукою агентів ФСБ
пам’ятник у Гуті Пе-
няцькій відновила навіть
не влада, а громада влас-
ними силами», - додав
Олег Синютка.

У той же день на тери-
торії Підкарпатського воє-
водства відбулись заходи
з нагоди 204-ї річниці від
дня народження автора
Державного Гімну України
отця Михайла Вербицько-
го.

У селі Явірник Руський,
у церкві Покрови Пресвя-
тої Богородиці, де колись
був парохом отець Михай-
ло Вербицький, відбулась
поминальна молитва.

А у селі Млини, де похо-
ваний видатний украї-
нець, у каплиці-пантеоні
вшанували його пам’ять
та поклали квіти до моги-
ли. Більше тисячі українців
зі Львівщини, Тернопільщини,
Івано-Франківщини та Прикар-
патського воєводства спільно
виконали Державний Гімн Ук-
раїни та «Боже, великий, єди-
ний…» На завершення заходу
відбулось віче. 

«Уявіть собі, що автор музики
Гімну України отець Вербиць-
кий, коли писав музику до Гімну,
незалежна Україна була лише в
його мріях. Сьогодні ми з горді-

Äåëåãàö³ÿ ³ç Òóðê³âùèíè âçÿëà ó÷àñòü ó âøàíóâàíí³ ïàì’ÿò³ 366 óêðà¿íö³â,
çàãèáëèõ ó ñåë³ Ïàâëîêîìà, òà ó çàõîäàõ ç íàãîäè 204-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ àâòîðà Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè îòöÿ Ìèõàéëà Âåðáèöüêîãî

ÏÎÌ’ßÍÓËÈ ÓÁ²ªÍÍÈÕ ÒÀ
ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÂÈÄÀÒÍÎÃÎ ÓÊÐÀ¯ÍÖß

У суботу, 2 березня, у селі Павлокома на Ряшівщині (Респуб-
ліка Польща), відбулись скорботні заходи зі вшанування пам’-
яті 366 українців, загиблих 3 березня 1945 року. Участь у захо-
дах із нагоди 74-Ї річниці трагедії села Павлокома взяло більше
півтори тисячі осіб – делегації з усіх районів Львівщини,яку
очолював голова облдержадміністрації Олег Синютка, а та-
кож делегація із Турківщини, на чолі з головою районної дер-
жавної адміністрації Олександром Лабецьким. Вони поклали
квіти та лампадки до Меморіалу трагічно загиблим україн-
цям.

стю виконуємо Гімн, він єднає
нас. Українці розкидані по світу.
Але їх єднають такі місця, такі
події, як нині. І доки пам’ять про
тих людей живе, доти житиме і
Україна. Ми повинні пам’ятати
наше минуле, але не забуваймо,
що історію творимо ми. Тут і за-
раз. У цій історії не буде ворож-
нечі – нам немає що ділити. Ми
йтимемо вперед, у Європу, пліч-
о-пліч», - наголосив радник По-
сольства України в Польщі Ва-
силь Зварич.

Довідково.
Українське село Павлокома

розташоване у долині Сяну, за
40 кілометрів на захід від Пере-
мишля (нині це Динівський повіт
Підкарпатського воєводства
Республіки Польща).

Вперше село Павлокома зга-
дується у документах 1441 року
як маєтність перемишльського
каштеляна Миколая Кміти.

Архівні документи свідчать, що
вже 1595 року там існувала па-
рафія східного обряду. Напере-
додні Другої світової війни с. Пав-
локома налічувало 1370 меш-
канців, у тому числі 1190 ук-
раїнців, 170 поляків (із них 100
колоністів) і десятьох євреїв. 2-3
березня 1945 року відділ
польської Армії Крайової, під ке-
рівництвом поручника Юзефа
Бісса (псевдо-„Вацлав“), разом
з групами із навколишніх
польських сіл, напали на село
Павлокому.

Підрозділи польської Армії
Крайової розстріляли 366 ук-
раїнців разом із парохом о. Во-
лодимиром Лемцьом. Не вби-
вали хлопчиків – до 5 років і
дівчат – до 7 років. Врятувались
лише 36 українців. Людей зганя-
ли до місцевої церкви (від неї те-
пер залишилася лише дзвіни-
ця), яка послужила збірним пун-

ктом призначених на зни-
щення. Із церкви чоловіків,
жінок і дітей виводили до
трьох викопаних ям і там
розстрілювали. Загинув і
місцевий парох о. Володи-
мир Лемцьо, а храм знищи-
ли. Три великі ями, напов-
нені тілами вбитих, стали
їхніми спільними могила-
ми. Місцеві римо-католики
1965 р. зруйнували павло-
комську церкву до остан-
ньої цеглини.

За злочин у с. Павлокома
польського поручника Юзе-
фа Бісса, якого вважають
одним з організаторів напа-
ду, комуністична польська
влада засудила до 3 років
ув’язнення.

Починаючи з 1995 року,
щорічно у травні, на павло-
комському цвинтарі відбу-
ваються релігійні панахиди
і громадянські віча, за
участі українців Пере-
мишльщини, делегацій то-
вариства «Надсяння» зі
Львова, колишніх павло-

комців, їхніх дітей та онуків.
13 травня 2006 року відбуло-

ся урочисте відкриття на греко-
католицькому цвинтарі в центрі
Павлокоми меморіалу 366 ук-
раїнцям, колишнім мешканцям
цього українського села.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

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

ВІЛЬНІ ЗАЛИШКИ
КОШТІВ

Серед ряду фінансових рішень, що були прийняті на недавній
сесії районної ради, важливим є й «Про розподіл вільних за-
лишків коштів районного бюджету по загальному фонду, які
склалися станом на 1 січня 2019 року». Загальна сума залиш-
ку становила 938, 13 тис. грн.

З цих коштів для потреб відділу культури РДА виділено: на капі-
тальний ремонт приміщення НД в с. Ропавське – 71 тис. грн., для
проплати на виконання комплексу проектно-вишукувальних робіт
для розробки проектної документації із землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки для будівництва та обслуговування музею
архітектури та побуту на Співочому полі в с. Явора – 36 598 грн., 10
тис. грн. виділено на закупівлю вогнегасників для народних домів та
бібліотек району, а 15 тис. грн. – для ремонту водостічної системи
НД с. Боберка.

Для погашення кредиторської заборгованості за позиками, ви-
даними у 2001 році, надано додаткову дотацію сільським радам – в
сумі 95541 грн., з подальшим поверненням цих коштів до районно-
го бюджету до 1 травня 2019 року. Як субвенцію виділено 60 тис.
грн. Нижньовисоцькій сільській раді – на співфінансування проек-
ту «Реконструкція вуличного освітлення в с. Нижнє Висоцьке Туркі-
вського району Львівської області». А для виготовлення технічних
умов забезпечення електроенергією лікарської амбулаторії в с.
Либохора – 100 тис. грн. До речі, за інформацією обласної держад-
міністрації, цей лікувальний заклад заплановано здати в експлуа-
тацію в 2019 році. Зрештою, як і амбулаторію в с. Нижня Яблунька.
Для оплати за постачання електроенергії депутати виділили 199
тис. грн. комунальному некомерційному підприємству «Боринська
районна лікарня». Стільки ж – для проплати за електрику – виділе-
но й комунальному некомерційному підприємству «Турківський рай-
онний центр первинної медико-санітарної допомоги». До того ж 30
тис. грн. – лікарській амбулаторії с. Ільник, для проплати за поста-
чання газу.

Віриться, що вже невдовзі буде завершено мікропроект «Рекон-
струкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Зарічна в м. Турка
Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій».
Для цього сесія міської ради передбачила субвенцію в сумі 50 тис.
грн. Нагадаємо, що в минулому році цей проект, до якого активно
фінансово долучилися місцеві жителі, завершити не вдалося. 70
тис. грн. виділено міській раді для завершення реконструкції не-
житлового приміщення по вул. Молодіжна, 46/23. Як відомо, там
має розміститися Турківський районний відділ Державної міграцій-
ної служби України

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПЕРЕДАТИ ПРИМІЩЕННЯ ГРОМАДІ
Сьогодні вже й важко пригадати, скільки  запитів депутата районної ради Михайла Хорта

було скеровано на адресу Львівського обласного управління мисливського і лісового госпо-
дарства та депутата Львівської обласної ради Михайла Ільницького з тим, щоб безоплатно
передати на баланс Нижньояблунської сільської ради нежитлове приміщення колишнього Яб-
лунського лісництва ДП «Боринське лісове господарство». Будівля, через те що тривалий
час не використовується, сьогодні знаходиться в аварійному стані. На жаль, зрушити це
питання з мертвої точки не вдається. Ніби й керівництво управління не заперечує проти
передачі приміщення громаді, тим більше, депутат обласної ради, а позитивного рішення й
досі немає. Схоже, що проблема у Фонді державного майна, який би мав поставити остаточну
крапку в даній ситуації.

На останній сесії Михайло Дмитрович в черговий раз  підготував звернення, яке адресував ще й
депутату Верховної Ради України Андрію Лопушанському з надією, що нижньояблунська громада таки
зможе у законний спосіб використовувати будівлю. Після передачі приміщення та проведення  ремон-
ту, тут могли б розміститися відділення поштового зв’язку та відділення Ощадбанку, стоматологічний
кабінет. А   якщо Нижня  Яблунька стане центром ОТГ, ще й інші служби.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого сина, люблячого батька, коханого і турботливого
чоловіка, жителя с. Явора – Віктора Гнатовича Попадича –
із 55-річчям від дня народження, яке відзначатиме 9 бе-
резня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають тато
Гнат, син Юрій, дружина Зеновія з сином Сергієм і дочкою
Марією і бажають ювіляру Божого благосло-
вення, міцного здоров’я, великого людсь-
кого щастя, сімейного благополуччя та до-
статку.

Хай над Тобою небо голубіє,
Добро і радість сходять на поріг.
Хай Бог пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Дорогого, люблячого, щирого, доброго племінника, шваг-
ра, вуйка, хресного, жителя с. В. Висоцьке – Руслана Миро-
новича Черепанина –з ювілеєм – 40-річчям від дня народ-
ження, яке святкуватиме 10 березня, щиро вітають тітка Ка-
терина, вуйко Іван, свість Ольга з чоловіком Миколою, свість
Людмила, швагро Іван з дружиною Оксаною, швагри Йосип і
Олег; племінники Руслан, Назар, Володимир, Вероніка і по-
хресниця Віталіна і бажають дорогому імениннику здоров’я,
любові, достатку, добра.

Вітаємо з роками, що завітали
Сьогодні у Твоє життя,
Їх всього 40 ми нарахували,
А зичимо дожити у щасті до ста.
У 40 літ розквітає життя
І душа, ніби пташка, співає.
Хоч у юність нема вороття –
Та у серці вона оживає.
Ти ще зовсім у нас молодий,

Ти привітний, спокійний і милий.
Залишайся таким назавжди,

І щоб завжди Тебе всі любили.
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З В І Т
ПРО РОБОТУ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ У 2018 РОЦІ

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», інформую депутатів та
виборців про результати своєї роботи та діяльність
районної ради сьомого скликання у 2018 році.

Звітую з розумінням того, що результати діяльності
голови районної ради визначаються ефективністю ро-
боти колективу представницького органу в цілому і
кожного депутата зокрема. Саме від цього залежать
результати наших спільних зусиль та оцінка їх вибор-
цями.

Фактично, це своєрідне підбиття підсумків колек-
тивної роботи – кожного депутата, постійних комісій
районної ради, виконавчого апарату за минулий рік та
окреслення планів на наступний період діяльності
ради.

Сьогодні, разом з вами, хотів би проаналізувати, що
вдалося зробити у звітному періоді позитивного і над
вирішенням яких проблем необхідно працювати на-
далі, які корективи до наших планів необхідно вне-
сти.

Коротко характеризуючи роботу районної ради, хочу
зазначити, що вищий представницький орган  району
працював стабільно і послідовно – компетентно прий-
мав відповідні рішення. У своїй роботі я завжди прагнув
до порозуміння та спільного вирішення актуальних пи-
тань.

Нагадаю, що до районної ради сьомого скликання
обрано 34 депутати. Це представники семи політичних
партій: ПП «Громадянська позиція», партія «Блок Пет-
ра Порошенка «Солідарність», ВО «Батьківщина», пол-
ітична партія «Українське об’єднання патріотів - УК-
РОП», ПП «Самопоміч», ВО «Свобода», ПП « Воля-Рух
нових сил».

Хочу зазначити, що у 2018 році радою були прийняті
важливі рішення про створення комунальних закладів,
а саме:

- Комунального некомерційного підприємства «Турк-
івський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» та погоджено кандидатуру керівника;

- Комунального некомерційного підприємства «Бо-
ринська районна лікарня»;

- Турківської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини м.Турка на базі поліклінічного відділення Тур-
ківської КЦРЛ;

- Боринської амбулаторії загальної практики сімей-
ної медицини;

- Комунальної установи «Інклюзивно–ресурсний
центр» та погоджено кандидатуру керівника.

Також реорганізували комунальний заклад «Турківсь-
ка загальноосвітня школа–інтернат І-ІІ ступенів Туркі-
вської районної ради Львівської області» шляхом пере-
творення в Турківську гімназію №1 імені Олександра
Ільницького.

Упродовж багатьох років так складаються обставини,
що одним із пріоритетних завдань є питання вчасного
забезпечення працівників бюджетних установ заробіт-
ною платою та соціальних гарантій населення району.

Протягом 2018 року до загального фонду районного
бюджету надійшло доходів – в сумі 539,4 млн. грн. – при
уточнених планових бюджетних призначеннях – в сумі
541.4 млн. грн. До спеціального фонду районного бюд-
жету за 2018 рік надійшло доходів – у сумі 10.5 млн. грн.

Бюджет на 2018 рік був прийнятий із забезпеченням
фонду оплати праці на 11 місяців, однак, в результаті
проведених ряду заходів  протягом 2018 року, був ліквідо-
ваний  дефіцит по заробітній платі – 34,5 млн. грн., за
рахунок залучення залишків бюджетних коштів, переви-
конання дохідної частини та залучення субвенцій та до-
даткової дотації з обласного бюджету.

Завдяки проведенню вищевказаних заходів, всі прац-
івники бюджетних установ району, які фінансуються з
місцевого бюджету, отримали заробітну плату за 2018
рік.

Оскільки наш район дотаційний, пошук альтернатив-
них джерел фінансування, а саме залучення інвестицій
та використання коштів організацій-партнерів, дозво-
лить зменшити навантаження на районний бюджет.
Тому значну частину своєї роботи районна рада при-
діляє активізації громад району для участі в міжнарод-
них та обласних конкурсах для вирішення проблемних
питань населених пунктів.

У нас добре налагоджена співпраця з Республікою
Польща. Вважаю, важливим є підписання мною угоди
по співфінансуванню проекту «Транскордонне партнер-
ство – це можливість для регіонального розвитку» в Ус-
триках Дольних (Республіка Польща).

Програмою транскордонного співробітництва
Польща – Білорусь – Україна 2014-2020  буде залучено
99 999.0 євро – з гранту ЄС і 11 111.00 євро – з обласної
ради. Основним завданням проекту є збільшення дос-
тупності прикордонних районів Бещадського повіту та
Турківського району шляхом покращення комунікацій-
них можливостей обох регіонів. Очікується, що в резуль-
таті проекту стане можливим розвиток туризму в сьо-

годні недоступних районах, що сприятиме зміцненню
регіональної економіки, розвитку малих та середніх
підприємств та поліпшенню життєвих умов населення.

Результатом даного проекту стане покращення якості
транспортної інфраструктури – створення техніко-еко-
номічних обґрунтувань для інвестицій в Турківському
районі, модернізації доріг та покращення комунікацій-
них можливостей у прикордонному регіоні.

30 відсотків від загальної суми проекту повинно над-
ійти нам уже в лютому 2019 року,  і реалізація їх запла-
нована на 2019 рік.

Також був запрошений на конференцію відкриття про-
екту «Доступне українсько-польське прикордоння:
спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструкту-
ри».

Районна рада має добру співпрацю з усіма місцеви-
ми громадами. Ми активно працюємо в питаннях реал-
ізації мікропроектів обласної ради, і результат від цього
є. За кількістю поданих проектів на обласний конкурс
проектів розвитку територіальних громад у 2018 році,
ми не були останні в області. Подавши проекти, ми мали
надію, що наші  проекти виявляться якісними та багато
з них стануть переможцями обласного конкурсу. За ре-
зультатами конкурсу, з 40 поданих проектів 17 проектів
стали переможцями, а саме:

-  «Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Го-
ловській ЗОШ I-IIст с. Головське Турківського району
Львівської області» – 131.5 тис. грн. ГО “Агенція регіо-
нального розвитку Турківщини».

- «Капітальний ремонт Народного дому с. Закіпці Тур-
ківського району Львівської області» – 273.0 тис. грн.
Ініціативна група мешканців села Закіпці.

- «Капітальний ремонт Присліпського НВК Турківсь-
кого району Львівської області – 186,3 тис. грн. ГО «Аген-
ція регіонального розвитку Турківщини».

- «Капітальний ремонт освітлення (з використанням
енергозберігаючих ламп) вул. Центральна с. Вовче Тур-
ківського району Львівської області» –300,0 тис. грн. ГО
“Агенція місцевого розвитку села Вовче”.

- «Реконструкція контори під Народний дім в с.
Присліп Турківського району Львівської області» – 300,0
тис. грн. Ініціативна група мешканців села Присліп.

- «Капітальний ремонт даху та фасаду будівлі Туркі-
вської центральної районної бібліотеки для дітей» –
399,8 тис. грн. Турківська міська рада.

- «Будівництво вуличного освітлення по вул. Зарічна в
місті Турка» – 266,8 тис. грн. Турківська міська рада.

- «Капітальний ремонт покрівлі НВК с. Явора Туркі-
вського району Львівської області» – 268,1 тис. грн. ГО
«Агенція місцевого розвитку села Явора».

- «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних
блоків) у приміщенні вул. Центральна, 50, с. Закіпці, р-н
Турківський, для cтворення реабілітаційно-методично-
го центру – 300,0 тис. грн. Ініціативна група мешканців
села Закіпці.

- «Капітальний ремонт приміщення Народного дому
смт. Бориня Турківського району Львівської області» –
100,0 тис. грн. ГО «Агенція регіонального розвитку Турк-
івщини».

- «Реконструкція Народного дому «Просвіта» №2 в
селі Либохора Турківського району Львівської області»
– 296,1 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Либо-

хора.
- «Реконструкція Народного дому села Верхнє Гусне

Турківського району Львівської області» – 263,2 тис. грн.
ГО «Агенція місцевого розвитку сіл Нижнє Гусне та
Верхнє Гусне».

- «Капітальний ремонт приміщення Народного дому
села Сянки Турківського району Львівської області» –
299,6 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Сянки.

- «Придбання апарату ударно-хвильової терапії для
Боринської комунальної міської лікарні Турківського
району Львівської області» –400,000 тис. грн. ГО МО
«НОРМА».

- «Капітальний ремонт вуличного освітлення (з вико-
ристанням енергозберігаючих ламп) с. Н.Гусне Турківсь-
кого району Львівської області» – 299,2 тис. грн. ГО «Аген-
ція місцевого розвитку сіл Верхнє Гусне та Нижнє Гус-
не».

- «Капітальний ремонт Народного дому села Кривка
Турківського району Львівської області» – 100,0 тис. грн.
Ініціативна група мешканців села Кривка.

- «Капітальний ремонт системи опалення Ясениць-
кого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний
заклад» Турківської районної ради Львівської області –
123,4 тис. грн. ГО «Місцева громада «За відродження».

Турківська районна рада зверталася до голови
Львівської обласної ради з клопотанням про виділення
коштів на реконструкцію лікарської амбулаторії в селі
Лімна. Наше прохання було почуте, і для завершення
робіт погодились виділити  650.0 тис. грн. у 2019 році.

Звичайно, хотілося б зробити значно більше, але че-
рез обмежений фінансовий ресурс вдається це не зав-
жди. Аналізуючи в цьому контексті поточний рік, варто
відзначити успішне завершення  16 мікропроектів, на
які, окрім внеску громад, коштів місцевої ради, співфінан-
сування давала й районна рада. Наочним прикладом
доброї і потрібної справи є недавнє відкриття Народно-
го дому в с.Карпатське, який збудований завдяки участі
у проекті.

Вартість реалізованих проектів – 3 079.7 тис. грн. З
районного бюджету виділено 1 350. 5 тис. грн. Нам вда-
лося за рахунок реалізації проектів залучити 1 881.3 тис.
грн. коштів з обласного бюджету.

У квітні 2018 року був оголошений конкурс ініціатив
карпатських громад. Турківська районна рада подала
на розгляд конкурсу два проекти. Переможцем конкур-
су став проект «Популяризація екокультурних заходів у
басейні витоку річки Дністер». В результаті проекту, нам
вдалося виготовити три альтанки для встановлення в
урочищі Старе поле, що знаходиться за межами села
Вовче.

Як позитив хочу відзначити те, що органи місцевого
самоврядування, які долучаються до реалізації мікроп-
роектів співфінансуванням, належно контролюють хід
робіт.

Сільським громадам варто активніше долучатися до
участі у написанні проектів, навіть і фінансово незнач-
них, на перший погляд. Адже з чогось потрібно почина-
ти. Тому що обласний конкурс проектів місцевого роз-
витку – це такий собі «старт» для тих людей, громадсь-
ких організацій, керівників установ, які хочуть щось зро-
бити для свого села, міста та району.

У 2018 році затверджено 28 районних галузевих про-
грам, які було профінансовано на суму 1 800.0 тис. гри-
вень.

У рамках Програми «Розвитку комунальних доріг Тур-
ківського району», на ремонт комунальних доріг було
виділено 375.0 тис.грн. для 16 сільських рад. Звичайно,
це дуже малі кошти, але місцеві ради мали змогу очис-
тити придорожні канави, поправити зсуви та засипати
ями на окремих ділянках комунальних доріг.

Прийняті програми перш за все дають можливість
передбачити у місцевих бюджетах кошти на вирішення
того чи іншого проблемного питання.

Разом з тим, я впевнений у тому, що депутати район-
ної ради підтримували і надалі будуть підтримувати прий-
няття важливих для Турківщини рішень щодо фінансу-
вання галузевих програм, враховуватимуть ділові про-
позиції представників структурних підрозділів райдер-
жадміністрації та комунальних підприємств. Але, як на
мене, ми б могли акумулювати кошти на більш важливі
програми, на розвиток, а не на утримання установ.

Безперечно, основною є Програма економічного та
соціального розвитку Турківського району на 2018 рік.
Ця програма включає і об’єднує в комплексі цільові про-
грами всіх інших сфер діяльності.

Важливими є обласні програми в частині використан-
ня субвенцій на території району, за рахунок яких в рай-
оні відкрили майданчик зі штучним покриттям в селі
Завадівка (співфінансування з районного бюджету 207.0
тис. грн), майданчики з тренажерним обладнанням в м.
Турка (співфінансування 20.0 тис. грн.) та селах Ільник
(співфінансування 10.0 тис.грн,) і Нижня Яблунька (20.0
тис.грн.), реконструкція вуличного освітлення в с.В.Гус-
не (співфінансування 58 тис.грн.) та с.В.Висоцьке
(співфінансування 60.3 тис. грн.), а також будівництво
підвідного розподільчого газопроводу середнього тис-
ку від м.Турка до села Вовче (співфінансування 121. 2
тис. грн.). Всього з районного бюджету було виділено
496. 6 тис. грн., додатково залучено з обласного бюдже-
ту 2 830.1 тис. гривень.
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Продовжуємо працювати над «Стратегією розвитку
гірських територій». З метою вивчення та використання
практичного досвіду Австрії щодо формування політики
розвитку гірських територій, а також законодавчого ре-
гулювання питань державної підтримки громадян, що
проживають в гірських регіонах, я брав участь в кругло-
му столі, за участі експертів з розвитку гірських тери-
торій Австрії та Європейського Союзу. Пріорітетним зав-
данням при обговоренні було питання актуальності та
доцільності державної підтримки розвитку гірських те-
риторій для України.

За 2018 рік до Турківської районної ради надійшло
1282 звернення громадян, з них -711 письмових, 552
усних. Усі вони розглянуті згідно з чинним законодав-
ством: вирішено позитивно – 980, а на всі інші дано ро-
з’яснення. За соціальним статусом серед авторів звер-
нень: дітей війни - 49; інвалідів — 180; багатодітних сімей
— 22, пенсіонерів – 300, безробітних – 192. Тобто, до
районної ради звертаються найменш соціально захи-
щені верстви населення.

Окремо хочу виділити питання щодо звернень грома-
дян, які стосувалися допомоги важкохворим жителям
нашого району, що знаходяться в особливо скрутному
матеріальному становищі. Шановні депутати, дякуючи
вашій підтримці, вдалося частково вирішити ці соціаль-
но значимі питання та надати адресну грошову допомо-
гу.

На Програму виплати адресної допомоги малозабез-
печеним громадянам, учасникам АТО та ООС і їх сім’ям
на 2018 рік було виділено 697.0 тисяч гривень. З них
204.0 тисячі гривень становив депутатський фонд і 493.0
тисячі гривень – фонд голови районної ради.

Усі кошти ми використали. Одержали матеріальну до-
помогу 638 мешканців району, з них 27 учасників АТО, 13
осіб – по 2.0 тисячі гривень, які уклали контракт для
проходження строкової військової служби, 5 осіб – по
7.0 тисяч гривень для встановлення пам’ятних знаків
померлим учасникам АТО і 2 особи – по 10.0 тисяч гри-
вень для поховання учасників АТО.

До речі, не зраджуючи своїм традиціям, в серпні 2018
року Львівська обласна рада та Обласна Асоціація місце-
вих рад «Ради Львівщини» втретє організували поїздку
в зону АТО. Цього року ми їздили в Попаснянський рай-
он Луганської області. Завдяки нам, було облаштовано
дитячий майданчик в безпосередній близькості до ко-
лишнього блокпосту в м. Попасне. А також, разом з По-
паснянською РДА та Попаснянською міською радою,
нам вдалося відкрити пам’ятний знак «Козацький
хрест», присвячений воїнам, які загинули під час вико-
нання своїх службових обов’язків у Попаснянському
районі.

Відверто скажу, що з моєї ініціативи та підтримки пра-
цівників районної ради і учасників АТО району, нам вда-
лося відкрити пам’ятник  учасникам АТО в місті Турка.

Користуючись нагодою, я щиро дякую від депутатсь-
кого корпусу районної ради жителям району за матері-
альну та моральну підтримку наших захисників, а на
особливі слова вдячності заслуговують люди, які з влас-
ної ініціативи проводять збір та доставку всього необхі-
дного на передову.

Ефективне управління комунальним майном, – а це
мережа закладів освіти, охорони здоров’я, культури, – є
суттєвим джерелом наповнення районного бюджету і
засобом реалізації соціально-економічної політики в
районі.

Як ви бачите, при ефективному управлінні, майно
приносить прибутки районному бюджету. Основне в
даному питанні – дотримуватись вимог законодавства.

Значну увагу, вкотре, варто приділити питанню
об’єднання територіальних громад. Хочу зауважити, що
у нашому районі немає жодної ОТГ. ОТГ – це не мета, а
спосіб її досягнення. Спроможних громад у нас, прак-
тично, нема, а в об’єднанні неспроможних громад  пер-
спективи я не бачу. Як на мене, було б добре створити
одну територіальну громаду. Таким чином ми збереже-
мо такий собі статус «гірський», щоправда, без двов-
ладдя – районної ради та адміністрації.

Підсумовуючи, зазначу, що районна рада впродовж
звітного періоду працювала активно, системно, у повно-
му обсязі забезпечуючи виконання прийнятих рішень.
Та узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зау-
важити, що є і недопрацювання, не все заплановане
вдалося реалізувати. Користуючись нагодою, хочу по-
дякувати народному депутату України, депутатам облас-
ної ради, моїм колегам – депутатам районної ради, го-
ловам місцевих рад, працівникам райдержадміністрації,
територіальних підрозділів центральних органів вико-
навчої влади, керівникам установ і організацій, праців-
никам виконавчого апарату за співпрацю, порозуміння,
активну підтримку спільних ініціатив та конструктивні
поради. Але найбільшу вдячність висловлюю громаді
Турківщини - за довіру, розуміння спільних проблем,
підтримку всіх наших починань.

Районна рада завжди відкрита для спілкування, дис-
кусій, об’єктивних зауважень і ділових пропозицій. Спо-
діваюсь, що незважаючи на будь-які обставини і деякі
політичні розбіжності, всі ми і надалі згуртовано та ефек-
тивно працюватимемо на благо рідного краю.

Ми маємо оправдати високу довіру наших працьови-
тих земляків, наших виборців.

Дякую за увагу!
Володимир ЛОЗЮК,

голова  Турківської  районної  ради.

Піст такий давній, як саме люд-
ство.

Він приписаний ще у раю...Нас
зранив гріх,

і ми мусимо лікуватися покутою.
Покута ж без посту – безвартіс-

на.
(св. Василій Великий, Про піст 1).

Святі отці Церкви мають до вста-
новлення святого посту найбільшу
пошану й найкращі похвали. Свя-
тий Василій Великий (329-379) про
давність встановлення посту каже:
«Нехай буде мені вільно знову
звернутися до історії і пригадати, що
піст дуже давній і те, як усі святі
дуже берегли його, наче яку спад-
щину по батьках, що її переказу-
вав батько синові. Так то цей
скарб через безперервне пере-
дання дійшов аж до нас» (Про
піст, І).

Великий піст - це для кожного
християнина час духовної бороть-
би, у якій беруть участь і душа й
тіло. Душа бере участь через роз-
важання, чування, практику чес-
нот і добрих діл. Це внутрішнє на-
ставлення душі проявляється на-
зовні через піст і покутні діла на-
шого тіла. Без умертвлення тіла
нема духовного посту. «Наскільки
відіймеш тілу, - каже святий Василій
Великий, - настільки додаси своїй
душі блиску духовного здоров’я. Бо
не збільшенням сили в нашому тілі,
а витривалістю душі й терпеливістю
в прикрих досвідах здобуваємо
силу проти невидимих ворогів» (Про
піст, І). Під час посту ми повинні ви-
корінити наші гріхи. Святитель Ва-
силій Великий з цього приводу вка-
зує: «Не шукай користі тільки в са-
мому стриманні від страв! Правди-
вий піст - це усунення гріхів. «Усу-
вай усяке братання з неправдою»
(Іс. 58,6). Прости ближньому обра-
зи...Ти не їси м’яса, але пожираєш
брата. Стримуєшся від вина, але не
поконуєш своєї зарозумілості...гнів
– це пияцтво душі, бо він її приго-
ломшує, подібно як вино». Тим, хто
сприймає піст як дієту і можливість
схуднути, він на користь не піде.

Як відомо, людина складається
з душі і тіла. Не можна віддавати
перевагу одній з цих складових,
придушуючи потреби іншої. Хоча на
практиці ми найчастіше працюємо
для тіла, ігноруючи потреби душі. У
житті більшості людей матеріаль-
не домінує над духовним. Завдан-
ня ж посту - відновити гармонію між
потребами тілесними і духовними.
Оскільки ми ігнорували потреби
душі, то під час посту повинні част-
ково ігнорувати бажання тіла. Під
час посту душа людини відрод-
жується, а людина відчуває себе ду-
ховною істотою і прокладає собі
шлях у Царство Небесне. Як часто
навіть у тих, хто вважає себе хрис-
тиянами, можна зустріти зневагу до
посту, нерозуміння його значення
та суті. Піст розглядається ними як
справа, обов’язкова лише для
ченців, небезпечна або шкідлива

для здоров’я, як пережиток зі ста-
рої обрядовості - мертва буква ста-
туту, з яким час покінчити, або, у вся-
кому випадку, як щось неприємне і
обтяжливе. Християнин же у першу
чергу повинен думати не про тіло, а
про свою душу і турбуватися про її
здоров’я. І якщо б він дійсно став ду-
мати про неї, то він радів би посту, в
якому усе спрямоване на зцілення
душі, як у санаторії - на зцілення тіла.
Час посту - це час особливо важли-
вий для духовного життя, це «час
сприятливий, це день спасіння» (2
Кор. 6, 2). Якщо душа християнина
сумує за чистотою, шукає душевного
здоров’я, то вона повинна постара-
тися якомога краще використовува-

ти цей корисний для душі час. Але
що таке піст по суті? І чи не буває
самообману серед тих, хто вважає
за потрібне виконувати його лише
за буквою, але не любить його і тя-
готиться ним у серці своєму? І чи
можна назвати постом лише дотри-
мання правил про невживання ско-
ромного в пісні дні? Чи буде піст
постом, якщо, крім деякої зміни у
складі їжі, ми не будемо думати ні
про покаяння, ні про утримання, ні
про очищення серця через посиле-
ну молитву? Треба думати, що це не
буде постом, хоча всі правила і зви-
чаї посту будуть дотримані. Про те ж
говорить і св. Іван Золотоустий: «Хто
обмежує піст одним утриманням від
їжі, той дуже безчестить його. Не одні
уста повинні поститися, - ні, нехай
постять і око, і слух, і руки, і ноги, і
все наше тіло». Отже, піст тільки тоді
має правдивий зміст, коли він по-
єднаний з духовними вправами.

Головною метою посту є усвідом-
лення нашої залежності від Бога.
Великопосна стриманість від їжі,
особливо у перші дні, пов’язана з
почуттям голоду, а також з почуттям
втоми та фізичного виснаження. А
це повинно розбудити в нас почуття
покаяння, довести нас до моменту,
коли ми зрозуміємо силу слів Хрис-
та: «Без Мене нічого чинити не мо-
жете». Коли їмо і п’ємо завжди до-
сита, починаємо надміру вірити у
власні можливості, вважаємо себе
незалежними і самодостатніми.
Тілесний піст руйнує це грішне са-
мозадоволення. Але говорити, що
піст викликає тільки втому і голод,
було б неправдою. Стриманість вик-
ликає також почуття легкості,
вільності і радості. Навіть якщо на
початку піст пов’язаний з ослаблен-
ням, то пізніше він допомагає мен-
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Святий Великий піст, який називають також Чотиридесятницею, це одна з найдавніших і найбільш

священних установ. Історія Великого посту має довгу й багату традицію. Вона сягає апостольських
часів. Передпасхальний піст називають Великим не тільки через його тривалість, але й через його
важливість і значення в житті Церкви і кожного християнина.

ше спати, ясніше думати, ефективні-
ше працювати. Лікарі підтверджують,
що піст корисний для здоров’я. Проте
піст - це не дієта. Він стосується і мо-
рального, і фізичного боку. Справжній
піст - це переміна почуттів і волі, по-
стити - це повернутись до Бога, повер-
нутись як блудний син до дому нашо-
го Отця. Але піст нічого не вартує, а
навіть є шкідливим без молитви. Без
молитви і св. Причастя піст стає фа-
рисейським, він викликає гордість,
внутрішню напругу і дратівливість. В
Євангелії читаємо, що біс виганяєть-
ся не тільки постом, але молитвою і
постом (Мт 17, 21, Мк 9, 29). В Старо-
му і Новому Завіті піст трактується не
як самоціль, а як допомога для інтен-
сивної і живої молитви, як приготу-
вання до важливого вчинку - до без-
посередньої зустрічі з Богом.

Є і ще одна сторона виконання по-
сту. Ось закінчився його час. Церква
урочисто святкує свято Воскресіння
Христове, що завершує піст. Чи може
гідно зустріти і пережити серцем це
свято той, хто якоюсь мірою не долу-
чився цього посту? Ні, він відчує себе
так, як той зухвалий у Господній
притчі, що наважився на бенкет прий-
ти «не мавши одежі весільної», тоб-
то не в духовному одязі, очищеному

покаянням і постом. Піст є виховання
здатності людського духу боротися
проти своїх поневолювачів - диявола і
розніженого і розбещеного тіла. Ос-
таннє має бути слухняне духу, але на
ділі частіше за все є паном душі.

Піст - це лікування, а воно буває ча-
сто нелегким. І лише в його кінці мож-
на чекати одужання, а від посту чека-
ти плодів Духа Святого - миру, радості
й любові. Однак необхідно пам’ятати,
що піст призначений людині для оз-
доровлення душі і тіла. Тілесне здо-
ров’я - це Божий дар, і його не можна
руйнувати. Тому якщо людина має
тілесні немочі і піст може йому нашко-
дити - він пом’якшується. Як і для вся-
кої чесноти, і для посту також потрібна
розважливість. Необхідно прислухати-
ся до порад лікаря і поспілкуватися зі
священиком. Якщо є проблеми зі здо-
ров’ям - можна взяти благословення
на пом’якшення посту. Піст не може
стосуватися маленьких дітей, але чим
дорослішими вони є, тим більше їх
можна залучати до посту. Існує ще один
вид посту для хворих людей - всі звичні
продукти залишаються в раціоні, але
їх кількість зменшується. Як пише прп.
Касіан Римлянин: «Крайнощі, як ка-
жуть святі отці, з того чи іншого боку
однаково шкідливі – і надмірність по-
сту і пересичення. При цьому непом-
ірне утримання шкідливіше перенаси-
чення, тому, що від останнього, в силу
каяття, можна перейти до правиль-
них дій, а від першого не можна».

Говорячи про піст, слід зауважити,
що цей подвиг ні в що ставиться Гос-
подом, якщо християнин не буде в той
же час дотримуватися Господніх за-
повідей про любов, милосердя, само-
відданого служіння ближнім, словом,
всього того, про що буде запитано з
нього в день Страшного суду (Мт. 25,
31-46). Тому обміркуймо, що ми хоче-
мо отримати від цьогорічного посту.

Адміністрація і профспілкова організація Тур-
ківської  КЦРЛ сердечно вітають

із ювілеєм робітницю кухні
ТКЦРЛ Марію Климентівну

Шалабавку і бажають ша-
новній ювілярці міцного
здоров’я, світлої радості в

житті, довголіття.
Щиро вітаємо зі святом,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,

Добром Господь благословляє.

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ щиросердечно віта-

ють із ювілейним днем народження
медичну сестру акушерсько-гінеколо-

гічного відділу ТКЦРЛ Людмилу
Львівну Денисову і бажають ша-
новній ювілярці міцного-міцного

здоров’я, великого людського щастя,
Божого благословення.
Хай Матір Божа від біди оберігає,

В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
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Міжнародний герб людей, які обіймають професію бухгалте-
ра,  складається з трьох символів: сонця – бухгалтерський
облік освітлює господарську діяльність, ваг –  що означає ба-
ланс,  та  кривої Бернуллі – символу того,  що облік, який  виник
одного разу, існуватиме вічно. На гербі написаний девіз  «Наука.
Довіра.  Незалежність». Автором герба є французький вчений
Ван Батист  Дюмарше.  Тож професія бухгалтера, як би не
змінювалося громадянське суспільство, яким би не ставав світ,
як би не розвивалася економіка,  завжди буде затребувана.

Більше півстоліття  обіймає посаду бухгалтера Ганна Чаркіна –
надзвичайно скромна, добропорядна, мудра людина,  фахівець своєї
справи.  Відколи  створено на Турківщині відділ культури, відтоді й
відповідає вона у ньому за бухгалтерію. Спочатку у  мене  виник  за-
дум написати  статтю тільки про Ганну Йосипівну, адже вона шанова-
на в нашому місті і районі людина, всі її знають і поважають, та й від
співробітників  про неї тільки  схвальні відгуки.  Але Ганна Йосипівна,
через скромність,   категорично відмовилася, а попросила  згадати
добрим словом  увесь  бухгалтерський колектив відділу культури, без
якого вона ніяк не справилася б зі своєю нелегкою і відповідальною
роботою. Так само  і її колеги  не уявляють своєї діяльності без  Ганни
Йосипівни –  досвідченого,  вмілого і чуйного  наставника.

Ганна Чаркіна народилася в с. Красне. Навчалася у сусідньому
районі – Сколівському. Професію бухгалтера опановувала у Львові,
після чого влаштувалася на роботу у відділ культури.  Відколи працює,
уже помінялося, за її словами,  багато начальників відділу  – може, й
з десять осіб.  Але з усіма знаходила порозуміння,  відчувала підтримку
та  допомогу.

Галузь культури – одна з тих, яка займає чільне місце в  районі. Тож
сфера  її діяльності велика. Сюди входить  59  народних домів, 56

– Організовуючи бал, хочемо
цю прекрасну європейську тра-
дицію перенести сюди, у стіни
гімназії, у наші мальовничі Кар-
пати, – сказала, відкриваючи
бал, Оксана Тацишин і коротко
ознайомила присутніх із історією
знаменитих віденських балів. –
Сьогодні ми спробуємо всім на-
гадати, що таке бал, як потрібно
себе поводити на балу, і найго-
ловніше – чому в минулому кож-
на дівчина мріяла побувати на
балу, а чоловіки вважали за
честь супроводжувати на ньому
своїх дам. Не обходився бал і

без знаменитої віденської кави,
яку вперше завіз до Відня,
відкривши там кав’ярню (вона,
до речі, у Відні і зараз є), урод-
женець Львівщини, житель с.
Кульчиці Шляхотські – Юрій
Кульчицький.  І поки всі гості че-
кають початку балу, десь там, за
кулісами, у танцювальних залах,
танцювальні пари схвильовано
знову і знову повторюють танцю-
вальні рухи. Всі бали відкриває
танець  полонез. Тож запрошує-
мо на  перший віденський бал у
Карпатах і наших дебютантів.
Давайте будемо насолоджува-

тися їх неперевершеним валь-
сом.

 Під бурхливі оплески глядачів
у зал зайшли танцювальні пари:
дівчатка – у вечірніх платтях, з
гарними зачісками, їхні партне-
ри – у костюмах, з «метелика-

ми». Зазвучала музика – і пари
попливли у чарівному вальсі…

Згодом на сцену запросили
нашого співучого соловейка На-
зара Тацишина, який рік тому
мав честь представляти Україну
на  великому благодійному ук-
раїнському балу у Відні. У влас-
ному виконанні Назар запропо-
нував увазі присутніх пісню «Ой
ти, дівчино, з горіха зерня». Вис-
туп талановитого гостя був на-
лежно оцінений бурхливими оп-
лесками слухачів.

– Я надзвичайно радий тим,
що можу бути присутнім тут. По-

дивився, як танцюють ліцеїсти, і
тішуся з того, що наша молодь
має бажання брати участь у та-
ких заходах, що старається дійти
до тих елітних кіл, які люблять
оперну музику і такі класичні
бали. Це ви незадовго, ставши
випускниками, продовжувати-
мете будувати нашу Україну, а
без мистецтва зробити це буде
неможливо. Вважаю, що учасни-
кам нашого балу потрібно ще раз
поаплодувати, – наголосив
співак.

Після цього Назар Тацишин
подарував присутнім ще кілька
своїх відомих пісень і запросив
усіх до спільного танцю. Зворуш-
ливим був виступ і юної банду-
ристки Олени Кропивницької,
учениці гімназії, яка, крім того,
що вправно володіє музичним
інструментом, гарно декламує
вірші і співає.

 Цей перший віденський бал у
Карпатах був по-справжньому
зворушливим і особливим. Усі
щиро дякували його організато-
рам.

– Ви повинні звідси винести в
душі все те позитивне, що вас тут
вразило, – звернулася до учас-
ників балу Оксана Тацишин. –
Нехай на все життя у ваших сер-
цях, дорогі діти, залишиться цей
перший танець, цей перший
«Віденський бал у Карпатах», на
якому ви були як справжні коро-
леви і принцеси, королі і прин-
ци. І я щиро вірю, що у вашому
житті ще буде багато таких свят-
кових урочистостей. Бажаю,
щоби ви всі були по-справжньо-
му щасливими, тішилися з того,
що народилися і живете в Україні
– прекрасній, талановитій, ба-
гатій і вільній.

Після балу спілкування його
учасників і гостей продовжило-
ся за чашкою смачної віденсь-
кої кави.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Â²ÄÅÍÑÜÊÈÉ ÁÀË Ó
ÊÀÐÏÀÒÀÕ

 Минулого понеділка радо вітали гостей у Турківській
гімназії ім. О. Ільницького на гарному святковому заході –
«Віденський бал у Карпатах». Організувала  свято разом з цьо-
горічними випускниками гімназії – дев’ятикласниками вчитель
гімназії Оксана Тацишин, з допомогою  хореографа, методис-
та РНД Анни Ференц. Почесним гостем балу був син п. Оксани,
відомий в Україні та за її межами співак – Назар Тацишин.

бібліотек,  культурно-мистецький центр «Україна»,  дві дитячі музичні
школи – у Турці і в Борині. А це означає, що потрібно вміло і ретельно
розподілити кошти  на посадові оклади тих чи інших спеціалістів, а
також  на освітлення та опалення  закладів культури, на  проведення
поточних чи капітальних ремонтних робіт, забезпечення народних
домів чи бібліотек комп’ютерною технікою,  на проведення  район-
них культурних заходів, Всесвітніх бойківських  фестин, конгресів, кон-
курсів, дитячих масових заходів, на співфінансування різного роду
інвестиційних проектів цієї галузі.  Словом, куди не ткнись, усюди
потрібні кошти, яким має бути і точний облік.

При одній лише згадці про бухгалтера – у більшості  людей перед
очима спливає в основному образ жінки, яка тільки те й робить, що
постійно  сидить за столом  та щось  рахує і  рахує. Але  це далеко не
так. Нинішні бухгалтери  ( до речі, серед них є й багато чоловіків)
добре знають сучасні бухгалтерські технології, програмне забезпе-
чення, законодавство, добре володіють комп’ютером.  Складно
навіть уявити й окреслити коло обов’язків цього фахівця. Бухгалтер –
свого роду фінансовий аналітик. Він відповідає за фінансову звітність,
бере участь у розподілі коштів, нараховує заробітну плату, прово-
дить розрахунки між суб’єктами гоподарювання. Тому найголовні-
шими рисами у характері такого фахівця є – відповідальність і
точність.

 Саме відповідальності і вмінню  бути пунктуальними у роботі вчить
Ганна Йосипівна своїх підлеглих. Нині під керівництвом головного
бухгалтера районного відділу культури  Ганни Чаркіної працюють  Люба
Комарницька, Лариса Юричко, Оксана Целюх, Оксана Бринь, Ната-
лія Леньо  – щирі і добросовісні працівниці, милі і чарівні жінки.

– Обравши ту чи іншу професію, кожен з нас проявляє себе,  як
уміє, – каже провідний бухгалтер  Лариса Юричко. – Хтось в більшій
мірі, а хтось в меншій. А ось наша  Ганна Йосипівна, незважаючи на
вік,  завжди в душі молода.  І, на наш  погляд, –  щаслива,  бо  зуміла
присвятити себе обраному фаху  так багато літ, не звернувши з  обра-
ної дороги, хоч іноді й важко  їй було.  Як  казав відомий філософ
Григорій Сковорода: «Щастя наше  – всередині нас. І воно не від
високих наук, ні від грошей». Просто треба бути Людиною.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ПІДТРИМАЛИ
КРИМСЬКИХ

ТАТАР
26 лютого минуло 5 років з

того часу, як Росія анексува-
ла Крим.  Тож напередодні  у
Брюсселі українці Бельгії
стали  активними учасника-
ми  флешмобу на підтримку
Криму та корінного народу
півострова – кримських та-
тар. Вони всі зібралися на
площі біля Атоніуму (пам’ят-
ника мирному атому) – одно-
му  із головних символів бель-
гійської столиці. Цю подію
транслював один із українсь-
ких телеканалів. Учасники
акції розгорнули прапор Мед-
жлісу, розміром  4,5 на 3 мет-
ри. Цей стяг уже понад  два
роки мандрує країнами Євро-
пи. До Бельгії його привезли з
Люксембурга, а далі естафе-
ту прийме Німеччина. Зага-
лом він має в’їхати у 27 країн,
і 26 червня, в день кримсько-
татарського прапора, повер-
неться до Києва.

А започаткували  цю акцію ук-
раїнці Ірландії, щоб світ не забу-
вав про російську агресію в Ук-
раїні.

–  Ми зібралися сьогодні тут,
щоб ще раз  сказати Європі, що
Крим  – це Україна,  що він і далі
окупований, і нагадати про  си-
туацію, яка є в Україні. Буцімто є
тенденція, аби її забувати, але
насправді  окупація триває й
мусимо щось робити для того,
аби Крим звільнити, – наголоси-
ла наша землячка,  уродженка
м. Турка,  активна волонтерка,
голова об’єднання українців
Бельгії, п. Наталія Осташ.

Також  цим флешмобом  ук-
раїнці Бельгії нагадали світу й
про  політв’язнів, які сидять в
російських тюрмах, а також за-
хоплених і  ув’язнених українсь-
ких моряків.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Голові Турківської РДА О.М.Лабецькому

копія директору ПП «Тур-Авто» Р.В.Думичу

Звернення
Шановний Олександр Миронович!
Фракція ВО «Свобода» Турківської районної ради просить Вас

забезпечити виконання рішення Турківської районної ради в час-
тині звернення щодо встановлення мораторію на публічне викори-
стання російськомовного культурного продукту на території

Львівської області, яке було прийняте депутатами на XXII сесії Турк-
івської районної ради VII скликання 05 липня 2018 року, а саме:
«встановлення мораторію на публічне використання російськомов-
ного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської
області до моменту повного припинення окупації території Украї-
ни».

З текстом даного звернення вимагаємо ознайомити всіх водіїв
транспортних засобів маршрутних рейсів  ПП «Тур-Авто» та копію
даного рішення вивісити на видному місці в рейсових автобусах.

Мирослава КАЛИНИЧ,
депутат Турківської районної ради.

Колектив Верхньогус-
ненського НВК щиросердеч-
но вітає з ювілейним днем
н а р о д ж е н н я
в ч и т е л я
історії Во-
лодимира
Степано-
вича Гор-
бового.

Б а ж а є м о
Вам, шановний
ювіляре, міцного здоров’я,
світлих і сонячних днів, напов-
нених добром, любов’ю і ра-
дістю, Господнього благосло-
вення і опіки на многії і благії
літа!

Нехай сіяє кожен день
добром,

Хай радість птахом кож-
ну мить співає.

Хай людська вдячність,
шана і любов

Вам у житті завжди до-
помагають.

Боже ласкавий, в чудову
цю днину

Благослови цю прекрас-
ну людину,

Дай їй під сонцем у щасті
прожити

Многії, многії, многії
літа!
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×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ç
Á²ÀÒËÎÍÓ – ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
У понеділок, 4 березня, у Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комі-

тету спорту інвалідів України відбулось урочисте відкриття Чемпіонату України із зимових
видів спорту (лижні перегони, біатлон) серед спортсменів з ураженням ОРА та вадами зору.

Вітальні слова та побажання
учасникам висловили: президент
Національного комітету спорту
інвалідів України, Уповноважений
Президента України з прав людей
з інвалідністю Валерій Сушкевич,
начальник управління фізичної
культури та спорту Львівської обл-
держадміністрації Роман Хім’як,
директор Західного реабілітаційно-
спортивного центру Наталія Рода,
голова Львівської обласної органі-
зації «Реабілітація осіб з інвалідн-
істю» Ярослав Грибальський, голо-
ва Турківської районної ради Воло-
димир Лозюк. Виступаючи, Володи-
мир Омелянович привітав усіх учас-
ників змагань, й особливо тих, хто
братиме  безпосередню участь у
перегонах, бажаючи їм добрих
стартів і переможних фінішів. Та-
кож він наголосив, що завдяки Зах-

ідному реабілітаційному центру, про Турківщину знає вся Україна, та й навіть світ. Слова подяки очіль-
ник району висловив  на адресу Валерія Сушкевича, для якого Турківщина і Бойківщина взагалі стали
близькими і рідними, а також Наталії Роди. Саме вона забезпечує тут ефективну роботу і організовує
спортивні заходи. Також в урочистому відкритті змагань взяли участь перший заступник голови Туркі-
вської РДА Микола Яворський та начальник Управління державної казначейської служби у Турківсько-
му районі Михайло Хорт.

«Перше, що відчуваю, коли приїжджаю сюди, – це є потужна енергетика та командна робота, – каже
Роман Хім’як. – У сьогоднішньому чемпіонаті беруть участь спортсмени, які щоденною клопіткою
працею, додають до іміджу нашої держави такі вкрай потрібні зараз коефіцієнти успіху, нових сил для
нових досягнень. Вами цікавляться, захоплюються та шанують», – зауважив Роман Хім’як.

Серед учасників змагань є і спортсмени Національної паралімпійської збірної команди із зимових
видів спорту та чемпіони світу-2019. Змагання триватимуть до 9 березня.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Так у змаганнях взяли участь
шість команд: по дві команди з
сіл Нижнє Висоцьке і Верхня
Яблунька, а також команди з м.
Турка і с. Сянки.

Після напружених та цікавих
поєдинків, перше місце виборо-
ли волейболісти з села Нижнє
Висоцьке  – 1, у складі Ростис-
лава Іжика, Василя Ірода, Віта-
лія Нестора, Романа Негіра,
Івана Кричківського та Назарія
Славітича, які були нагороджені

ÐÀÉÎÍÍÈÉ ÒÓÐÍ²Ð
Ç ÂÎËÅÉÁÎËÓ – «ÇËÀÃÎÄÀ»

У неділю, 3 березня, в с. Нижнє Висоцьке пройшов районний
турнір з волейболу «Злагода».

Два останні роки з різних причин не проводились змагання з
волейболу в нашому селі, – наголосив сільський голова Ярос-
лав Ірод, відкриваючи турнір. – Хоча наші волейболісти успіш-
но виступали на турнірах пам’яті Т.Г. Шевченка в м. Турка, де
виборювали перші призові місця два роки поспіль. Тому наші
вболівальники вже засумували за великим волейболом, і цієї
неділі прийшло їх багато до місцевого спортзалу, щоб підтри-
мати свою улюблену команду. Але, на жаль, не всі команди
прибули здо нас, хоча були запрошені.

грошовою премією, кубком та
грамотами.

У фіналі вони перемогли во-
лейболістів з села Верхня Яб-
лунька – 1 у трьох партіях.

Третє місце здобули волейбо-
лісти з м. Турка, одержавши пе-
ремогу над молодіжною коман-
дою господарів – Н. Висоцьке -
2.

Призерам також були вручені
грошові премії й грамоти.

Кращими волейболістами тур-

ніру визнано Петра Шийку з В.
Яблуньки та Віталія Негіра з Н.
Висоцького.

Вручив спортсменам нагоро-
ди сільський голова Ярослав
Ірод, який подякував дирекції
школи – за співпрацю, за надан-
ня спортзалу, всім вболівальни-
кам, а також спонсорам, які по-
сприяли у проведенні даного
турніру. Це директору ДП «Бо-
ринське лісове господарство»
Михайлові Ільницькому, місце-
вим підприємцям Зеновію Куба-
ну, Івану Буштину, Василю Негіру,
Ользі Захарчик, Івану Павлику,
Богдану Саварину. Сподіваємо-
ся й на подальшу співпрацю з
меценатами, бо спорт надихає
наше молоде покоління вірити
у краще майбутнє, а також об-
’єднує  у дружбі.

Іван ФЕДЬКО,
вчитель фізкультури Нижнь-

овисоцького НВК.

×ÀÑ ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÒÈ
ÄÅÐÅÂÀ

При вирощуванні плодоносного саду велику роль відіграє за-
хист рослин від хвороб та шкідників. Як тільки настає весна,
дерева, кущі та квіти починають пробуджуватися від зимово-
го сну, а разом з ними пробуджуються голодні шкідники. Саме
ранньою весною приходить час проведення цілого ряду садо-
вих робіт. Весняний догляд за деревами включає в себе кілька
обприскувань, а також побілку стовбура. Як саме захистити
свій сад.

Захист саду від шкідників та хвороб за допомогою хімічних препа-
ратів вимагає певних знань і навичок. Дуже часто буває, що хімічне
обприскування дерев весною від хвороб і шкідників - єдиний спосіб
захистити дерева та отримати здорові і смачні плоди. Відмовитися
повністю від його застосування поки неможливо. Але якщо викори-
стовувати препарати з урахуванням їх впливу на конкретних
шкідників, причому в найбільш вразливу стадію їх розвитку (а це в
основному саме навесні), то можна досягти бажаного результату і
скоротити кількість обприскувань.

СТАДІЇ РОЗВИТКУ КОМАХ - ШКІДНИКІВ
Всі комахи - шкідники проходять 4 стадії розвитку (окремі по 2

або 3 стадії), причому 2 з них і завдають шкоди саду і городу:
І стадія: яйця і відкладення яєць шкідників;
ІІ стадія: личинки і гусениці - найбільш шкідлива стадія, адже на

цьому етапі розвитку основне завдання комахи - харчування і зрос-
тання;

ІІІ стадія: лялечка;
IVстадія: доросла комаха - більшість видів знову активно харчу-

ються для того, щоб відкласти яйця.

КОЛИ ОБПРИСКУВАТИ ДЕРЕВА ТА КУЩІ ВІД
ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ

- До розпускання бруньок. У цей час сад потрібно обприскати в
профілактичних цілях. При даній обробці (інсектицидами) вини-
щується велика частина шкідників, що зимують в порах кори.

- До початку цвітіння - висування суцвіть і відокремлення бутонів,
але ні в якому разі на початку цвітіння - загинуть бджоли і корисні
помічники. Обприскуйте спеціальними фунгіцидами. Основна мета
даного захисту - знищити мікроорганізми: бактерії і грибки, які спо-
нукають такі захворювання як плямистість, моніліоз, борошниста
роса, парша .

- Відразу після цвітіння, але не пізніше 5-7 днів після його закін-
чення.

- Влітку. У деяких випадках потрібно ще одна обробка саду на
початку літа - для знищення другого покоління попелиці, кліщів

При обприскуванні дерев весною, врахуйте те, що різні плодові
дерева зацвітають в різний час. Так, наприклад, вартує чим швидше
обробити черешні, абрикоси, сливи та інші ранні культури. В цьому
випадку можна застосувати фунгіцид разом з інсектицидом широ-
кого спектру дії (дивіться в інструкції виробника, чи можна їх поєдну-
вати), оскільки провести обробку двічі можна не встигнути.

Весняний захист дерев від шкідників включає в себе і побілку.
Штамби всіх рослин необхідно ретельно зачистити ( ту частину кори,
на якій є пошкодження) і помазати садовим варом, таким чином
ми зруйнуємо всі гнізда комах. Далі штамб покривають рівномір-
ним шаром побілки, при цьому побілка повинна заповнити всі пори.
Якщо все зробити правильно, побілка спалить шкідників, що зали-
шилися в порах кори.

Осінній захист дерев та кущів. Осіннє обприскування саду - хоро-
ша профілактика від грибних захворювань та від шкідників плодо-
вих культур. Таке обприскування захистить ваш сад від нашестя ко-
мах весною, підвищить врожайність плодових дерев і ягідних кущів.

ЧИМ ОБПРИСКУВАТИ ДЕРЕВА І КУЩІ
Перш ніж захищати рослини в саду, необхідно визначитися із за-

собом для обприскування, їх можна умовно поділити на такі види:
- Хімічні препарати: інсектициди - проти комах; фунгіциди - для

боротьби зі збудниками грибкових захворювань;бактерициди - від
бактеріальних інфекцій плодових культур; акарициди - проти кліщів;
антибіотики - від вірусних захворювань; нематоциди - проти нема-
тод; родентициди (зооциди) - проти гризунів; гербіциди - для зни-
щення бур’янів.

При виборі препарату для весняного обприскування від хвороб
та шкідників необхідно знати ступінь його токсичності, термін дії на
шкідливі організми і допустимий термін останньої обробки перед
збором врожаю.

- Біологічно активні речовини: біологічно активні речовини (це
бактерії, що знищують шкідливі мікроорганізми, при цьому абсо-
лютно безпечні для рослин);

- Народні методи : суміші, створені за народними рецептами (на-
стої на різних травах).Також пропарюють від хвороб та шкідників,
кущі агрусу і чорної смородини (час - лютий, вода 80 градусів). Поли-
вають зверху досить гарячою водою 30 секунд

- Мідний купорос . Весняне обприскування дерев мідним купо-
росом. Найчастіше, мідний купорос змішують з вапном, у пропорції
1:1, і розбавляють водою, і обприскують(на 200 г сухої суміші добав-
ляємо 10 л води) дерева. Отримана суміш називається бордось-
кою рідиною. Її використання ефективне як проти більшості захво-
рювань, так і від шкідників. До речі, суміш має ніжно-блакитний колір.
Він змиється з рослин при першій зливі, при цьому не принесе
ніякої шкоди деревам і плодам.
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Продається магазин в с. Дністрик –Дубовий.
Тел.: 0978795873.

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

Володимир Романович Височанський з сім’єю висловлює щире
співчуття Василю Михайловичу Кречківському та його сім’ї з приво-
ду тяжкої втрати – смерті дружини – Світлани Володимирівни.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК глибоко сумує з
приводу смерті вчителя початкових класів Світлани Володимирівни
Кречківської і висловлює щире співчуття рідним покійної.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК сумує з приводу
смерті вчителя Ярослава Івановича Височанського і висловлює
щире співчуття рідним покійного.

Свати Комарницькі з с. Комарники висловлюють  щире співчуття
сватам з  Гусного – Іванні і Михайлу Осовським –  з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

Сім’ї з Верхнього Гусного –  Василя Івановича Стояновича та Ми-
хайла Михайловича Осовського  – глибоко сумують з приводу смерті
доброго друга, мудрої, щирої людини, колишнього вчителя Верхнь-
овисоцького НВК Ярослава Івановича Височанського  та вислов-
люють щире співчуття дружині Лідії Василівні Височанській, дітям,
рідним і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.

Колектив Верхньогусненського НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишнього бібліотекаря школи Юлії Олексіївни Дребот і
висловлює щире співчуття дітям та родині покійного.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
вчителю фізичного виховання та захисту Вітчизни Михайлу Михайло-
вичу Осовському та вчителю історії Кривківської ЗОШ Іванні Іванівні
Осовській з приводу тяжкої втрати – смерті тещі і матері.

Колектив ПП БТФ «Чер-Тур» висловлює щире співчуття працівни-
ку фірми Володимиру Миколайовичу Савці з приводу тяжкої втрати
– смерті матері –  Ганни Михайлівни.

Колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу перед-
часної смерті колишнього працівника школи Володимира Василь-
овича Затварницького і висловлює щире співчуття сім’ї та  родині
покійного.

Колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття ди-
ректору школи Івану Григоровичу Захаревичу та вчителю українсь-
кої мови Зінаїді Василівні Захаревич з приводу смерті швагра –
Володимира Васильовича Затварницького.

Колектив працівників хірургічного відділення Турківської КЦРЛ
висловлюють щире співчуття медсестрі Орисі Іванівні Мазник з при-
воду тяжкої втрати – смерті мами.

Продаю екскаватор на базі
трактора ЮМЗ (зроблено капі-
тальний ремонт двигуна, екска-
ватор у робочому стані). Ціна –
договірна.

Всі деталі за телефоном:
0991626918.

Продаю двоповерховий жит-
ловий будинок в м. Турка, по
вул. Травнева.

До будинку підведено газ, воду,
світло. Зроблено електропро-
водку, поштукатурено стіни, сте-
лю, покручено гіпсокартоном.
Вставлені міжкімнатні двері, в
кімнатах постелено чорнову
підлогу.

Біля будинку – 27 сотих землі.
Є підвал та гараж.
Ціна – договірна. Тел.:

0991626918.

Загублене посвідчення особи,
яка проживає на території
гірського населеного пункту (се-
рія А № 569306, від 17.06
2011р.), видане Нижньотурівсь-
кою сільською радою на ім’я
Петра Дмитровича Маєцького,
вважати недійсним.

У магазин «Меблі», що знаходиться за адресою: площа Ринок,17
(колишній «Універмаг») до Великодніх свят діє знижка на товар –
10-20 %.

Звертатись за тел.: 0676767950 – Марія.

Магазин «Комора» (ФОП
В.І.Маркович), що знаходиться
біля залізничного вокзалу в м.
Турка, продає в широкому асор-
тименті трактори, мототрактори,
мотоблоки,  культиватори, фре-
зи  різних розмірів, плуги, косар-
ки, бетономішалки, зварки та
різні електроінструменти, запча-
стини до тракторів, вантажних та
легкових автомобілів – з достав-
кою. Можливий кредит, або  вип-
лата частинами.

Звертатися за тел.:
0662477495; 0989353004. Воло-
димир.

Втрачений диплом – ГТ-1 №
182920, від 3.03.1982 р. (реєст-
раційний №866), виданий Сам-
бірським медичним училищем
на ім’я Юрія Степановича Брин-
дака, вважати недійсним.

Аптека № 1
Формуємо нову команду!
Запрошуємо до співпраці про-

візорів та фармацевтів.
Гідні умови праці. Висока за-

робітна плата.
Тел.: 0508131961.

Компанія «ГудОк» – мережа салонів зв’язку.
 У зв’язку з розширенням, запрошує на роботу на посаду ПРО-

ДАВЦЯ-консультанта. За більш детальною інформацією
звертатись за тел.: 0968384137 (Оксана).

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ №55, від 01.03.2019 року

Про обмеження руху важкого транспорту на
автошляхах району

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та постанови
Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №198 «Про
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та
охорони» та в зв`язку з інтенсивним утворенням пучин на автошля-
хах району:

1. Обмежити рух важкого транспорту, вантажопідйомністю більше
10 (десяти) тонн, лісовозів, гусеничних тракторів, тракторів марки
Т-150 К на період з 11 березня 2019 року по 01 травня 2019 року,
або до повного затухання пучин на дорогах загального користуван-
ня, крім доріг: Бориня – Мохнате, Турка – Східниця, Турка – Ільник.

2. Турківському відділенню поліції Самбірського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Львівській області
(Роль Д.Б.),  Турківському ДРП філії «Старосамбірський райавто-
дор» (Роздольський М.М.) та філії «Турківська ДЕД» (Яворський М.Й.)
забезпечити виконання розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першо-
го заступника голови районної державної адміністрації Яворського
М.М.

ІД-КАРТКА – ДОКУМЕНТ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЄ ГРОМАДЯНСТВО

ІД-картка – документ самодо-
статній, який посвідчує особу та
підтверджує громадянство Ук-
раїни. Використання ІД-карток
спрямоване виключно на безпе-
ку суспільства в цілому. Викори-
стання ж  паспорта-книжечки,
зразка 1994 року, є небезпечним
через підробки документів.

Запровадження ІД-карток –
тривалий процес, який в Україні,
за прикладом європейських
держав, буде відбуватися при-
родним шляхом.

У 2018 році внесено зміни до
законодавства, відповідно до
яких є можливість заміни пас-
порта-книжечки на ІД-картку за
бажанням власника.

Заміна є обов’язковою після
зміни прізвища, імені, втрати  та
непридатності для користуван-

Головним мотивом запровадження нових паспортів є їх захи-
щеність від підроблення. ІД-картка містить електронний
безконтактний чіп, який неможливо змінити або скопіювати.
Паспорт громадянина України, у формі ІД-картки, затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03. 2015р.
№302.

ня (зіпсуття), невчасного звер-
нення в підрозділ для вклеєн-
ня фотокартки по досягненню
25-ти та 45-ти-річного віку (у
встановлений законодавством
термін – до місяця).

Паспорт громадянина Украї-
ни у формі ІД-картки  оформ-
ляється по досягненні особою
14-річного віку, термін дії пер-
ших паспортів – 4 роки; всіх
інших категорій – 10 років. За-
коном передбачено право
місцевих громад самостійно
звільняти певні категорії грома-
дян від оплати вартості адмін-
послуги, або компенсувати гро-
мадянам вартість бланка за ра-
хунок місцевих бюджетів. Отже,
для певних категорій громадян
місцеві громади можуть зроби-
ти оформлення  документів без-

коштовним. Це стосується як ІД-
карток, так і закордонних пас-
портів.

Для доступності надання ад-
міністративної послуги та спро-
щення запису можна скориста-
тися електронною чергою на
офіційному веб-сайті ДМС. У

зручний для громадян час мож-
на зареєструватися і звернути-
ся в підрозділ для надання ад-
мінпослуги, вказавши реєстрац-
ійний номер черги.

Оксана БАБУНИЧ,
начальник Турківського РВ
ГУДМС України у Львівській

області.

Випадіння волосся вдасться
зупинити, якщо 2ст. л. подрібне-
ного коріння лопуха залити вве-
чері в термосі склянкою окропу,
витримати ніч, а вранці проціди-
ти, перемішати настій із м’яку-
шем половини житньої хлібини,
жовтком сирого курячого яйця й
нанести суміш на вологе волос-
ся. Укутати голову рушником, а
через 40 хвилин помити теплою
водою з оцтом. Курс лікування –
1 місяць.

Педагогічний та учнівський колективи Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. вис-
ловлюють щире співчуття вчителю історії – Іванні Іванівні Осовській
– з приводу великого горя – смерті матері.ПРИЇХАВ ІЗ ЗАРОБІТКІВ

ТА ВЗЯВСЯ ДО КРАДІЖКИ
Напевно, схильність поцупити щось чуже є в деяких людей,

як кажуть, у крові. Інакше як можна охарактеризувати вчинок
20-річного жителя с. Либохора, який лишень приїхав із заробітків
і зразу ж взявся за злодійський промисел.

Через вікно він проник у магазин одного з місцевих підприємців і
поцупив звідти, як кажуть правоохоронці, 2 блоки цигарок та сім
тисяч гривень. Хоча в соціальних мережах пишуть, що ця сума знач-
но вища.

Таким чином, молодий чоловік, якому б лишень облаштовувати
життя, заробив кримінал. По факту крадіжки відкрито кримінальне
провадження, ведеться слідство.

Наш кор.


