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Сезонна акцiя!
Вікна будь-якого класу!

Збережи домашнє тепло разом з нами.
Гуртівня будівельних товарів. Територія ко-

лишнього світлотехнічного заводу:
м.Турка, вул.Івана Франка, 33.

+38 050 263 77 38.

Із прекрасним і чудовим ювілеєм – 50-річчям від дня народ-
ження – дорогого, люблячого, дбайливого і турботливого сина,

чоловіка, тата і брата  – Василя Михай-
ловича Барабаша – жителя м.Турка, від
щирого серця  і з великою любов’ю віта-
ють батько, дружина Ірена, сини Ярос-
лав, Олексій, Олег; брат Олег  з дружи-
ною Русланою та донькою Іванною з
сім’єю  та бажають дорогому ювіляру
міцного здоров’я, добра та миру, про-
фесійних успіхів, підкорення нових вер-
шин, здобутків, незгасної енергії і сили,
невтомності у повсякденній відпові-
дальній діяльності , стабільності і дос-
татку,  Божого благословення і довгого-
довгого щасливого віку.

Здійснення мрій та задумів пре-
красних!

Любові! Прагнення добро творити!
Бажаємо усе здійснити вчасно,
У диво вірити й життя любити!
Хай будуть поруч віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Колектив ДП «Турківське лісове
господарство» щиросердечно вітає
із золотим ювілеєм свого директо-
ра – вмілого, енергійного, ініціатив-
ного керівника, добру, щиру людину
– Василя Михайловича Барабаша. З
нагоди ювілею  бажає шановному
ювіляру міцного здоров’я і оптиміз-
му,  сили і енергії,  стабільності і дос-
татку,  успіхів у роботі і гарного на-
строю,  любові від рідних і близьких
людей, Божого благословення.

Від щирого серця бажаєм здоро-
в’я,

Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і

радість, і сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
Хай обминають Вас тривоги,
 Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Кохану, чуйну, хорошу і дбай-
ливу дружину, матусю, не-
вістку, найкращу в світі бабу-
сю, добру
сваху – Ка-
терину Іва-
нівну Кре-
цул – з
г а р н и м
ювілеєм –
50-річчям,
який вона
відзначила
3 лютого,
вітають чоловік Микола, син
Василь з дружиною Христи-
ною, дочка Наталія з чолові-
ком Віталієм, син Іван, онуки
Максим і Станіслав, свекруха
Олександра, а також свати та
вся родина. Рідні бажають
дорогій ювілярці міцного здо-
ров’я, родинного тепла, дов-
голіття.

Спасибі, рідненька, за
вічну турботу,

За щире бажання добра
нам усім.

Хай серце ще довго у гру-
дях палає

А руки, мов крила, нас
пригортають.

Щоб здоров’я було, щоб
жили – не тужили

Ви найбільшого щастя в
житті заслужили

   Ми дякуєм Богу, що Ви
у нас є.

     Хай силу й здоров’я Гос-
подь Вам дає.

1 лютого відсвяткувала 101 рік Ганна Ільківна Жавко із села
Нижнє Висоцьке.

Дорога і любляча наша матусе, бабусе і прабабусе! Сердеч-
но вітаємо Вас із днем народження. Доля
вела Вас непростими стежками. Складає-
мо шану мудрості і силі духу, з якими Ви
пережили всі випробування…
Прийміть від нас слова великої вдяч-
ності. Низький Вам уклін. Зичимо
Вам, рідненька, доброго здоров’я і
Божого благословення.

Вклоняємось, мамо, 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 тримає,
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – дочка Наталія, онучка Олена з чоловіком Ревієм,

зять Зеновій, син Василь, невістка Марія, син Микола, невістка
Стефанія, син Михайло, невістка Ольга, дочка Юлія, зять Воло-
димир, дочка Надія, зять Василь, дочка Марія, зять Григорій,
дочка Галина, зять Віктор, 35 онуків і 20 правнуків.

Â²×ÍÈÉ  Á²ËÜ ² ÑÌÓÒÎÊ
15 лютого минає 30 років ,

як останній радянський солдат
покинув Афганістан

На жаль, з кожним роком учасників майже десятилітньої аф-
ганської війни в Україні стає все менше і менше.  Хоч у віково-
му сенсі цим людям, як правило, від 55 до 60 років. Але дають-
ся взнаки рани та душевні травми, заподіяні на цій авантюрній
війні.

Враховуючи повчальну зна-
чимість цієї історичної події, були
пропозиції відзначати 30-річчя ви-
ведення військ з Афганістану на
державному рівні. Хоча й без жод-
них урядових документів гро-
мадськість щороку належно вша-
новує афганців, згадуючи подвиг тих,
хто повернувся, та сумуючи за по-
леглими.

Як свідчить статистика, афгансь-
ке пекло пройшло 160375 ук-
раїнців, 3000 з яких загинули, 4000
дістали інвалідність, 72 українці
пропали безвісти. З нашого району
в цій війні брало участь близько 100
осіб, шестеро повернулися до
рідних домівок у цинкових гробах.
Власне, в пам’ять про них, бойові
побратими в центрі м. Турка спору-
дили пам’ятний знак. Тут, окрім аф-
ганців,  у пам’ятні дати збираються
й небайдужі містяни, щоб   віддати
шану загиблим героям.

І цьогоріч, 14 лютого, в м. Турка
відбудуться пошанувальні заходи з нагоди 30-ї річниці виведення
військ  з Афганістану. Розпочнуться вони об 11.00 год., біля пам’ят-
ного знака загиблим афганцям, і продовжуватимуться в актовій залі
Турківської районної ради. Окрім своїх бойових побратимів, органі-
затори запрошують на захід усіх небайдужих.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу і люблячу, чуйну і тур-
ботливу хресну маму – Іванну
Михайлівну Матляк – вітає з

днем на-
родження
похресниця
Людмила з
родиною зі
Львова.

Ба ж а єм о
Вам від усьо-

го серця, доро-
генька, міцного

здоров’я, невичерпної
енергії, миру, достатку, пова-
ги від людей, родинного теп-
ла, Божого благословення на
довгий вік.

Зичим в ювілейний день
сонця і тепла,

Радості безмежної, усмі-
шок, добра,

Здійснення думок, задумів
і мрій,

Сповнення усіх планів і
надій,

Злагоди у домі, у серці
любові,

Кожної хвилини міцного
здоров’я.

Успіхів великих, достат-
ку і втіхи,

Подарунків долі, Божої оп-
іки.
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Шановні колеги-стоматологи Турківщини!
 Щиросердечно  вітаю  вас із Міжнарод-

ним днем стоматолога! Бажаю Вам
високого професіоналізму, здоров’я і
терпіння у нелегкій роботі, адже
навіть у своє професійне свято ви
берете інструмент в руки, щоби за-
безпечити своїм клієнтам здоро-

в’я і гарну посмішку. Родинного  вам
тепла, миру, світлої радості в житті, бла-

гополуччя, усіх земних гараздів на довгі і
щасливі роки життя.
І хай наснаги додають турботи,

Що виникають часто на роботі.
Бажаю Вам багато літ прожити
І кожним днем прожитим дорожити!
З повагою – районний стоматолог Анатолій Ярославович

Миньо.

Від щирої душі вітаємо із золотим ювілеєм дорогу і любля-
чу, добру і турботливу матусю, жительку с. Верхнє Висоцьке
Іванну Михайлівну Матляк.

Дорога мамо! З нагоди Вашого  дня
народження прийміть найщиріші при-
вітання, побажання міцного здоров’я,
безмежного людського щастя, жіночої
чарівності та сімейного добробуту.

Рідна матусю, рідненька Ви
ненько,

Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день веселий, багатий,
Щастя й добро завітають до

хати.
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити без ліку.
І в вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини!

З повагою –  син Микола та невістка Оксана.

Ó ÒÓÐÖ² – ÙÅ ÎÄÈÍ ÌÓÇÅÉ
У середу в районному Народному домі урочисто відчинив свої двері для  жителів, гостей,

туристів нашого міста і району, шанувальників давньої бойківської культури краєзнавчий
музей. Про цей день давно мріяв методист  з народних промислів і роботи з дітьми Турківсько-
го РНД, талановитий гуморист, багатолітній член народного драматичного колективу Тур-
ківського районного Народного дому Микола Комарницький. Як бачимо, мрія ентузіаста здійсни-
лася. Ідею створення такого музею  п. Микола, як він сам зізнається, виношував ще з 2000-го
року. Інколи ночами не спав, усе думав, як втілити задум в життя. Дуже багато різних експо-
натів вдалося зібрати йому за  роки праці на ниві культури. Старовинний бойківський одяг,
бойківську вишивку, макети церков Бойківщини, побутові речі, знаряддя праці  етнічних бойків
– усе це приносили з усіх-усюд йому люди, іноді навіть не знайомі, а також колеги по роботі –
працівники сільських народних домів. Було велике бажання у Миколи Юліановича  не заховати
усе це у глибоку шухляду, а показати всім, особливо молодому поколінню, як жили їхні предки.
Своїми планами стосовно створення краєзнавчого музею Микола Комарницький поділився з
директором РНД, заслуженим працівником культури України Петром Косачевичем. Петро Іва-
нович з розумінням поставився до ідеї колеги, підтримав ентузіаста у його намірах, і робота зі
створення музею розпочалася.

Приміщення під музей винай-
шли на другому поверсі – на
місці колишніх зубопротезних
кабінетів приватного підприєм-
ця Василя Дубравського.  Дяку-
ючи йому, кімнати були збере-
жені і залишені у доброму стані,
тож  ремонтувати їх не знадоби-
лося. Залишилося лишень гар-
но оформити їх. Над цим і пра-
цював п. Микола.

 І слід сказати, що це у Миколи
Юліановича вийшло. Музей –
напрочуд гарний. У ньому вис-
тавлено напоказ 600 експонатів.
Є тут три тематичні кімнати:
одна – інтер’єр бойківської хати,
в якій знаходиться старовинна
бойківська піч, дві колиски – з
Кривки і Верхнього Висоцького
(одна – підвісна), бамбетель,
креденс з посудом, лавки,
ткацький верстат, інший
сільськогосподарський рема-
нент та речі побуту бойків, а ще
дуже багато вишивок та руш-
ників; друга кімната приваблює

відвідувачів оригі-
нальною виставкою
великодніх писанок,
зроблених руками
вмілих писанкарок,
та стендами з фото-
графіями, які розпо-
відають про минуле і
сьогодення Турки,
зокрема й про те, як
зароджувався рід
Комарницьких; третя
кімната – духовна,
або кімната сак-
рального мистецтва,
де експонується 14

макетів дерев’яних церков Бой-
ківщини, виготовлених відомим
в Україні майстром зі Львова
Михайлом Яцковичем, є тут дуже
старовинні  ікони, вишивки,
знімки храмів нашого району –
«Слово Боже – нам указ»,
Різдвяна шопка, виготовлена
руками самого Миколи Комар-
ницького. Словом, є на що по-

дивитися.
 Приміщення музею, за участі

працівників РНД,  сільських на-
родних домів, освятив настоя-
тель церкви Різдва Христового
м. Турка о. Микола Різак.

– Думаю, що музей ще збага-
титься новими експонатами,
коли люди побачать ті старан-
ня, ту клопітку роботу, прийшов-
ши сюди на екскурсію. Нехай Бог
допомагає вам у вашій праці,
Миколо Юліановичу, – сказав о.
Микола.

– Наш край надзвичайно ба-
гатий на краєзнавчі речі, які не

повинні би пропа-
сти, – наголосив,
виступаючи на це-
ремонії відкриття
музею, директор
РНД Петро Коса-
чевич. – Я дякую
Миколі Юліанови-
чу за те, що він
знайшов час і
можливість зай-
нятися тим, аби ці
кімнати прикра-
сити, збагатити
бойківськими ре-
ліквіями, зробити
такими, що коли
зайти сюди, у лю-
дини радіє душа.

До речі, в нашо-
му районі при
сільських народ-
них домах створе-
но 10 музейних
кімнат, а десь є
краєзнавчі кутки.

Дуже гарні музейні кімнати зроб-
лені в Нижній Яблуньці, Сигло-
ватому. Проблема в тому, що не
всюди є вільні приміщення для
створення таких кімнат. Цьо-
горіч, окрім відкриття краєзнав-
чого музею в Турці, ведеться ро-
бота над створенням подібного
музею в Хащові.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Інформаційне
повідомлення

про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціноч-
ної діяльності для здійснення незалежної оцінки
об’єкта нерухомого майна районної комунальної влас-
ності:

- нерухомого майна – кімнати № 13, площею 15,2 кв
м, на другому поверсі нежитлового будинку, розміщено-
го за адресою: 82500.,Львівська  область., м. Турка, вул.
Міцкевича, 14

Метою здійснення незалежної оцінки вище зазначе-
ного об’єкта нерухомого майна районної комунальної
власності є визначення ринкової вартості для передачі
в оренду.

 Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є
наявність:

  - відповідної кваліфікації, що має підтверджуватися
відповідними документами, виданими відповідно до
Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 №796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 за №937/23469;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки под-
ібного майна;

  Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну до-
кументацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. Конкурсна документація по-
дається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.

 До підтвердних документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою фор-

мою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра-

цюють у штатному складі, та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та подання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви-
даного претенденту Фондом державного майна Украї-
ни (при потребі);

- інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у штатному складі та додатково залуча-
ються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі под-
ібного майна тощо).

 Конкурсну документацію слід подавати до конкурс-
ної комісії за два робочі дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно).

Конкурсну документацію слід подавати за адресою:
82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул.
С.Стрільців, 62, Турківська районна рада.

 Конкурс відбудеться о 10:00 год. 25 лютого 2019 року
в кабінеті заступника голови Турківської районної ради.
Телефон для довідок: 3-13-00.

Голова конкурсної комісії Василь Костишак.

Знову в вікно заглянула весна,
Пісні струмки співають голо-

систі.
І де не глянь –  все знову ожи-

ва…
А я весну в душі несу щомиті.

Живу в весні тому, що поруч ти.
Свою любов я поглядом воро-

жу.
За  тебе щиро Господа молю,
Для тебе щастя я у Нього про-

шу.

Молю любові щирої щодня,
Щоб розділяти радощі й печалі.
Щоб довгий вік цвіла в душі вес-

на,
А вишні квітом долю осипали.

З тобою серце б’ється  в унісон,
Ти – найпрекрасніший мій по-

велитель,
Ти – моя мрія, моя дійсність й

сон.
Прекрасний мій наставник і учи-

тель.

Для тебе перші проліски рос-
туть,

Які мені даруєш на світанку.
І ясне сонце, й небо голубе,
І трави в кришталевих росах

зранку.

У серці музика – ти поруч знов!
Купаюсь в травах, квітах,  мрію

зрання…
Ти –  перша справжня і палка

любов,
Теперішня (й надіюся) – остан-

ня.

Приспів:
Тільки ти – моя любов й моє

кохання,
Тільки ти – моє натхнення і

страждання.
Я з тобою наяву живу й у мріях,
Тільки ти – мій біль, мій лікар і

надія.
 Ніна Прик.

ТИ – МОЯ МРІЯ, МОЯ
ДІЙСНІСТЬ Й СОН…
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При кожній зустрічі Олександр Миронович наголошує,
що влада хоче почути думку людей з приводу всіх про-
блем, що виникають, а також їхні міркування щодо роз-
витку сіл, в яких вони
проживають, і, влас-
не, на які пріорите-
ти звернути увагу.
Традиційно на по-
чатку зібрання Олег
Миронович презен-
тує громаді звіт про
виконану роботу за
2016-2018 роки. А
вже в ході обгово-
рення перспектив,
разом з представни-
ками громад, керів-
никами сільських
рад, установ та
організацій відпові-
дного населеного
пункту, напрацьову-
ють плани на май-
бутнє.

Так перебуваючи в Кривці, очільник району відзна-
чив, що тут вдалося зробити капітальний ремонт при-
міщення загальноосвітньої школи та капітально відре-
монтувати Народний дім. У перспективному плані ці
об’єкти передбачені й на майбутні роки. Зокрема в школі
заплановано облаштувати внутрішній туалет, замінити
вікна; громада висловилася й за те, щоб провести капі-
тальний ремонт вуличного освітлення, забезпечити на-
селений пункт Інтернетом, ну й вирішити питання авто-
бусного сполучення (йдеться про маршрути Турка-Стрий
та Турка-Мукачево). Йшлося на зібранні й про утворен-
ня майбутніх ОТГ.

ЗАВЖДИ ГОТОВІ ПІДТРИМАТИ
Добрий почин, цікаву пропозицію, ефективну роботу

Коли йдеться про розвиток соціально-культурної сфери району, то важливе місце в реалізації прак-
тично всіх проектів займають кошти, що виділені згідно прийнятих програм Турківською районною ра-
дою. Але  у процесі будівництва чи реконструкції об’єкта , а чи навіть в часі урочистого відкриття, мало
хто згадує про співфінансування районного бюджету. А тому й зрозуміло, що депутати районної ради
часто запитують: а чому так  –  на  практиці  без нас не можуть обійтися, а коли справа зроблена, про
районну раду забувають?

Щоб не бути голослівним, варто проаналізувати перелік програм розвитку установ та організацій Турківського
району на 2019 рік. Їх загальний кошторис  –  більше  3 мільйонів гривень.  Це вдвічі більше, ніж у минулому році.
Щодо найменувань, то тут є традиційні, що затверджує сесія з року в рік, а є й нові, внесені  вперше.  Так на
програму розвитку комунальних доріг цьогоріч передбачено 390 тис. грн.. І хоч сума, звичайно, не така вже велика,
але, як свідчить практика, в багатьох селах вдається полагодити місточки,  чи облаштувати нові, частково відремон-
тувати під’їзні дороги.  Впродовж останніх років ефективними  є програми фінансової підтримки розвитку тварин-
ництва, знищення борщівника Сосновського, організації оплачуваних робіт осіб, що перебувають на обліку в центрі
зайнятості. Окрім цього, в 2019 році реалізовуватиметься програма розвитку місцевого самоврядування, спрямо-
вана на організацію та проведення соціально-культурних заходів, створення служби містобудівного кадастру. Зат-
верджено дві програми щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в
засобах масової інформації. Згідно програм, буде скеровано кошти на забезпечення проведення призову грома-
дян на строкову військову службу, технічне забезпечення відділу з питань надання адміністративних послуг. Є
програми з розвитку архівної справи, розвитку туризму, програма заходів для налагодження системи з поводжен-
ня з твердими побутовими відходами, здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоє-
ння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Є цілий ряд медичних програм, програм
підтримки ветеринарної медицини, пожежно-рятувальної служби, програма підтримки філій  ДП «Львівський
облавтодор» та ліквідації наслідків  негоди на автомобільних дорогах загального користування.

– Важливо відзначити, що практично немає жодного структурного підрозділу в РДА, серед філій держустанов, що
функціонують на території району, яким би ми в той чи інший спосіб фінансово не допомагали. І це, на мою думку,
є надзвичайно важливим. Адже буває, що в установі не мають за що придбати картрич чи принтерний папір, і в
таких ситуаціях на підмогу приходять наші програми», – каже голова Турківської районної ради Володимир Лозюк.

Позитивним є й те, що з року в рік збільшується кількість програм, та й впродовж фінансового року практично
кожна сесія, вносячи зміни та уточнення до бюджету, виділяє кошти  на ті чи інші потреби, дофінансовує програми
– в першу чергу ті, що ефективно реалізовують.

Чималі кошти щороку районна рада виділяє для співфінансування мікропроектів обласної ради, а це приблизно
30-40 відсотків від загальної кошторисної вартості об’єкта. І тут обмежень немає ніяких: чим більше об’єктів, що
перемогли у конкурсі, тим більше коштів на співфінансування.

А щоб унаочнити, як це відбувалося у минулому році, варто нагадати, що на завершення будівництва Лосинецької
ЗОШ І-ІІ ст. районна рада виділила  308 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведен-
ня робіт з укріплення берегів р. Гуснянка – 50 тис. грн,  на виготовлення документації, необхідної для проведення
державної реєстрації права власності на будівлю колишньої лазні в с. Боберка, – 20 тис. грн. стільки ж – для
закупівлі швидкісних тестів для проведення аналізу призовників, 124 тис. грн.. було скеровано для облаштування
санвузлів для Турківської дитячої музичної школи. В цьому контексті варто згадати школи в селах Нижня Яблунька,
Либохора та інші об’єкти. І цей перелік можна продовжувати.

Звичайно, що фінансовий ресурс районного бюджету не безмежний, але там, де є реальне бажання щось
зробити, районна рада завжди йде назустріч і фінансово, як кажуть, підставляє плече, щоб плани громади  дістали
реальне втілення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Цікава зустріч відбулася в Лімнянській сільській раді.
Пригадали  недавній  ремонт дороги Турка-Лопушанка,
влаштування кюветів та недавній ремонт дороги на виїзді

з Турки. Тут облаштовано асфальтне покриття, протяжн-
істю 300 м.  Серед позитивів і те, що ведеться ремонт
колишнього дитячого садочка під лікарську амбулато-
рію, й добре було б, якби в наступному році медичний
заклад тут вдалося відкрити. Окрасою села став  онов-
лений Лімнянський НВК ім. Романа Мотичака, неподалік
якого облаштовано тренажерний спортивний майдан-
чик. Для лікарської амбулаторії придбано апарат УВЧ,
сухо-жарову шафу, інгалятор.  Закуплено та облаштова-
но в селі декілька автобусних зупинок.

У перспективних планах – продовження ремонту НВК
(облаштування внутрішнього туалету, заміна покрівлі

пришкільного інтернату), капітальний ремонт дороги Бе-
режок- Дністрик Дубовий, капітальний ремонт автомо-
більної дороги Лімна-Дністрик (Посіч) Старосамбірсь-
кого району, капітальний ремонт вуличного освітлення,
завершення реконструкції гаража для автомобіля, який
нададуть місцевій пожежній команді. Ну й найголовні-
ше – відкриття митного переходу Лопушанка-Міхновець.

Про ремонт доріг ішла мова й на зустрічі  в Риківській
сільській раді. Не так давно тут ліквідовано промоїни
на дорогах, проведено облаштування узбіч дороги та
виправлено профіль проїжджої частини, підсипано ви-
боїни. Зокрема це зроблено   в селах Міжгір’я та Багну-
вате. У с. Багнувате проведено реконструкцію будівлі
Народного дому. Хоча у перспективному плані й надалі
залишається актуальним ремонт дороги Н. Висоцьке-
Багнувате. Скаржилися сільські жителі й на низьку якість
Інтернету. Просили голову райдержадміністрації, щоб
вжив заходів для того, аби діти з багатодітних сімей мали
безоплатний проїзд у транспорті. Уже в найближчій пер-
спективі місцеві жителі хочуть провести реконструкцію
покрівлі спортзалу, капітальний ремонт Народного дому
в с. Міжгір’я, а також мають намір облаштувати 5 авто-
бусних зупинок.

Цікаві дискусії були й на зустрічі у Верхньогусиненській
сільській раді. Традиційно говорили про ремонт дороги
щебнево-підсипочною сумішшю, який розпочато у 2017
році та продовжено в минулому, на  відрізку 500 м об-
лаштовано асфальтне покриття. Тут успішно проведено
реконструкцію сільського Народного дому, здійснено
капітальний ремонт приміщення місцевого НВК, вулич-
ного освітлення. Серед пріоритетів на 2019-2021 роки
– продовження ремонту навчально-виховного  комплек-
су (заміна покрівлі, облаштування внутрішнього туале-
ту) та Народного дому. Висловилися гусняни й за те, щоб
побудувати в них лікарську амбулаторію.

А завершальна зустріч на  тижні, що минає, була у
Верхненській сільській раді. Тут було відремонтовано
приміщення Яворівської ЗОШ та Верхненського НВК,
хоч роботи в цих навчальних закладах вистачає й на
майбутнє. І вона, на переконання голови РДА, буде
відзначена в перспективних планах і продовжена в 2019
році.

Всі пропозиції, почуті на зустрічах, буде внесено у пер-
спективний план розвитку Турківщини загалом, а вже
після цього влада працюватиме над тим, щоб знайти
кошти й втілити заплановане в життя.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності,

комунікацій з громадськістю та молодіжної політики
апарату РДА.

ÂÀÆËÈÂÎ ÏÎ×ÓÒÈ
ÄÓÌÊÓ ÃÐÎÌÀÄÈ

Керівники Турківської  РДА, згідно доручення Президента України Петра Порошенка, продовжили прове-
дення зустрічей з сільськими громадами, на яких обговорюють перспективний план розвитку відповід-
них територій на 2019-21 рр. На тижні, що минає, голова РДА Олександр Лабецький зустрівся з мешкан-
цями сіл, що територіально належать до Кривківської, Лімнянської, Риківської, Верхньогусиненської та
Верхненської сільських рад.

Уже традиційно, вп’яте, на території Львівської
області відбудеться перший етап з авторалі «Зи-
мові вершини». Змагання відбуватимуться  8 – 9
лютого на території Сколівського, Турківського
та Дрогобицького районів, під егідою Міністерства
молоді та спорту України, за сприяння Львівської
обласної державної адміністрації та за підтримки
Турківської, Сколівської та Дрогобицької районних
державних адміністрацій.

Організатор - Галицький Автомобільний Клуб
Траса, протяжністю 23 кілометри, проходить по трьох

районах Львівської області. Вона дуже різноманітна, є
широкі ділянки, швидкісні. І для глядачів, і для мешканців,
і для гостей буде дуже цікаво, вони отримають адре-
налін та задоволення.

Відтак, старт першого етапу авторалі «Зимові верши-
ни» відбудеться 9 лютого, о 12:30 годині, з села Урич
Сколівського району.

На території нашого району траса пролягатиме із села
Новий Кропивник Дрогобицького району через село
Коритище до Ластівки.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності,

комунікацій з громадськістю
та молодіжної політики апарату РДА.

«ÇÈÌÎÂ² ÂÅÐØÈÍÈ - 2019»



4 стор.  «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ» 8 ëþòîãî 2019 ðîêó

1.Капітальний ремонт із заміною вікон у Турківському
НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад», за адресою:
Львівська область, м.Турка, вул. Молодіжна, 68. Заяв-
ник: ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщини».
Громада зібрала кошти – в сумі 40,000 грн. Колектив
Турківського НВК подає свій проект вже вдруге.

2.Капітальний ремонт ДНЗ Боринського НВК. Заяв-
ник: ГО . Працівники школи зібрали кошти – в сумі 13000

грн.
3. Придбання інтерактивного мультимедійного комп-

лексу (інтерактивні дошки, мультимедійні проектори з
короткофокусним об’єктивом, ноутбук вчителя, монтаж-
ний комплект, який складається з кріплення для про-
ектора та комплекту кабелів для підключення та інста-
ляції інтерактивного комплексу) у Боринському профес-
ійному ліцеї народних промислів і ремесел. Заявник:
ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщини». Прац-
івники ліцею зібрали кошти – в сумі 19000 грн.

4. Капітальний ремонт даху школи с.Ластівка. Заяв-
ник: ГО «Агенція місцевого розвитку «Відродження».
Громада зібрала кошти – в сумі 40000 грн. Проект по-
дається на конкурс вдруге.

5. Капітальний ремонт вуличного освітлення (з вико-
ристанням енергозберігаючих ламп) по вул. Централь-
на с. Вовче. Заявник: ГО «Агенція регіонального розвит-
ку Турківщини». Жителі вулиці Центральна 277-380 та
спонсори зібрали кошти – в сумі 45000 грн.

6. Капітальний ремонт лікарської амбулаторії в селі
Вовче. Заявник: ГО «Агенція регіонального розвитку Тур-
ківщини». Жителі села Вовче зібрали кошти – в сумі
25000 грн.

7. Капітальний ремонт вуличного освітлення (з вико-
ристанням енергозберігаючих ламп) по вул. Горішня
село Шум’яч. Заявник: ГО «Агенція регіонального роз-
витку Турківщини». Жителі вул. Горішня – П’ятихатки села
Шум’яч зібрали кошти – в сумі 45000 грн.

8. Капітальний ремонт Ясеницької сільської лікарсь-
кої амбулаторії.Заявник: ГО «Місцева громада за відрод-
ження». Жителі села Ясениця зібрали кошти – в сумі
45000 грн.

9. Реконструкція Народного дому села Кіндратів. За-
явник: ГО «Місцева громада за відродження». Жителі
села Кіндратів зібрали кошти – в сумі 45000 грн.

10. Капітальний ремонт (заходи з енергозбережен-
ня) Бітлянського НВК . Заявник: Ініціативна група меш-
канців села Бітля. Працівники школи зібрали кошти – в
сумі 17500 грн. Громада подає свій проект повторно

11. Капітальний ремонт «Заходи з енергозбережен-
ня» Карпатського НВК ім. М.Іваничка . Заявник: Ініціа-
тивна група мешканців села Карпатське. Працівники
школи зібрали кошти – в сумі 19193 грн. Громада подає
свій проект повторно.

12. «Капітальний ремонт Сигловатського НВК (ЗНЗ І-
ІІ ст. – ДНЗ)  (заміна вікон та дверей). Заявник: Ініціатив-
на група мешканців села Сигловате. Працівники школи
зібрали кошти – в сумі 14430 грн. Громада подає свій
проект повторно.

13. Реконструкція будівлі Народного дому №1 в селі
Либохора. Заявник: Ініціативна група мешканців села
Либохора. Громада зібрала кошти – в сумі 21000 грн.

14. Заходи з енергозбереження у Боберківському НВК
(ЗНЗ-І- ІІІ ст.-ДНЗ) (капітальний ремонт по заміні вікон).
Заявник: Ініціативна група мешканців села Боберка.
Працівники школи зібрали кошти – в сумі 34828 грн.
Громада подає свій проект втретє.

15. Капітальний ремонт даху Народного дому по вул.
Лесі Українки, 34 в селі Красне. Заявник: ГО «Агенція
регіонального розвитку Турківщини». Працівники сільра-
ди села Красне зібрали кошти – в сумі 30000 грн.

16. Реконструкція будівлі Мельничненської ЗОШ I-II
ст. . Заявник: ГО «Агенція місцевого розвитку села Мель-
ничне». Громадська організація села Мельничне зібра-
ла кошти – в сумі 46000 грн.

17. Капітальний ремонт покрівлі Радицької ЗОШ I-II
ст. в с. Радич. Заявник: ГО «Агенція регіонального роз-
витку Турківщини». Працівники школи села Радич зібра-
ли кошти – в сумі 26500 грн.

18. Капітальний ремонт Лімнянського НВК ім. Рома-
на Мотичака в с.Лімна. Заявник: ГО «Агенція регіональ-
ного розвитку Турківщини». Працівники школи села
Лімна зібрали кошти – в сумі 24000 грн.

19. Капітальний ремонт Верхньояблунського НВК ”За-
гальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-ДНЗ”.За-
явник: ГО «Агенція місцевого розвитку села Верхня Яб-
лунька». Працівники школи села Верхня Яблунька зібра-
ли кошти – в сумі 63000 грн.

20. Капітальний ремонт Народного дому с.Ільник.
Заявник: Ініціативна група мешканців села Ільник. Пра-

цівники Народного дому та сільради зібрали кошти – в
сумі 31000 грн.

21. Капітальний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів
(заміна даху). Заявник: Ініціативна група мешканців села
Сянки. Громада села Сянки зібрала кошти – в сумі
48000 грн.

22. Реконструкція контори під Народний дім в селі
Присліп. Заявник: Ініціативна група мешканців села
Присліп. Працівники сільської ради зібрали кошти – в
сумі 31000 грн.

23. Капітальний ремонт системи опалення Вовченсь-
кого НВК. Заявник: ГО «Агенція місцевого розвитку села
Вовче». Громада села Вовче зібрала кошти – в сумі
55000 грн.

24. Придбання офісної комп’ютерно-копіювальної
техніки для КНП «Турківський районний центр первин-
ної медико-санітарної допомоги». Заявник: ГО «Аген-
ція регіонального розвитку Турківщини». Працівники
центру зібрали кошти – в сумі 19000 грн.

25. Капітальний ремонт Турківської дитячої музичної
школи . Заявник: Ініціативна група працівників дитячої
музичної школи. Працівники школи зібрали кошти – в
сумі 10000 грн.

26. Капітальний ремонт покрівлі Либохорської ЗОШ І-
ІІ ступенів . Заявник: Ініціативна група мешканців села
Либохора. Громада села Либохора зібрала кошти – в
сумі 24500 грн.

27. Капітальний ремонт приміщень Ясеницького на-
вчально-виховного комплексу «Загальноосвітній на-
вчальний заклад І-ІІІ ступенів. Дошкільний навчальний
заклад». Заявник: ГО «Місцева громада за відроджен-
ня». Жителі села Ясениця зібрали кошти – в сумі 21100
грн.

28. «Придбання автоматичного гематологічного ана-
лізатора для Комунального некомерційного підприєм-
ства «Боринська районна лікарня». Заявник: ГО «Ме-
дичне об’єднання «Норма». Працівники лікарні зібра-
ли кошти – в сумі 30100 грн.

29. Капітальний ремонт покрівлі Риківської ЗОШ I-II
ст. Заявник: Ініціативна група мешканців села Риків. Гро-
мада села Риків зібрала кошти – в сумі 59978 грн.

30. Капітальний ремонт даху у Верхньогусненському
НВК. Заявник: ГО «Агенція регіонального розвитку Турк-
івщини». Громада сіл Верхнє Гусне та Нижнє Гусне зібра-
ла кошти – в сумі 32500 грн.

31. Придбання комп’ютерної техніки для поліклінічно-
го відділення Турківської КЦРЛ. Заявник: ГО «Агенція
регіонального розвитку Турківщини». Працівники пол-
іклініки зібрали кошти – в сумі 28000 грн.

32. Капітальний ремонт освітлення Присліпського
НВК. Заявник: ГО «Агенція регіонального розвитку Турк-
івщини». Громада села Присліп зібрала кошти – в сумі
14500 грн.

33.Капітальний ремонт підлоги в танцювальному залі
Турківського районного Народного дому. Заявник: Ініціа-
тивна група працівників районного Народного дому.
Працівники районного Народного дому  зібрали кошти
– в сумі 16000 грн.

34.Капітальний ремонт покрівлі Будинку дитячої та
юнацької творчості у м.Турка. Громада міста Турка зібра-
ла кошти – в сумі 28468 грн.

35.Капітальний ремонт дитячого відділення Турківсь-
кої КЦРЛ. Заявник: ГО «Агенція регіонального розвитку
Турківщини». Працівники Турківської КЦРЛ зібрали кош-
ти – в сумі 51000 грн.

36. Спорудження еколого-просвітницького центру
Регіонального ландшафтного парку ”Надсянський” в
с.Сянки.

37.Капітальний ремонт Матківського НВК (ЗНЗ I-II ст –
дошкільний навчальний заклад» (заходи з енергозбе-
реження). Заявник: Ініціативна група мешканців сіл
Матків та Мохнате. Громада сіл Матків та Мохнате зібра-
ла кошти – в сумі 40000 грн.

38.Капітальний ремонт Народного дому сіл Матків.
Заявник: Ініціативна група мешканців сіл Матків та Мох-
нате. Громада сіл Матків та Мохнате зібрала кошти – в
сумі 26000 грн.

39.Капітальний ремонт приміщення Шандровецько-
го НВК імені Василя Борути (Загальноосвітній навчаль-
ний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний зак-
лад). Заявник: ГО «Агенція місцевого розвитку села Шан-
дровець». Громада села Шандровець зібрала кошти –
в сумі 22308 грн.

40.Капітальний ремонт Народного дому села Сигло-
вате. Заявник: Ініціативна група мешканців села Сигло-
вате. Громада села Сигловате зібрала кошти – в сумі
20000 грн.

41.Капітальний ремонт сімейної лікарської амбула-
торії в с.Бітля. Заявник: Ініціативна група мешканців села
Бітля. Громада села Бітля зібрала кошти – в сумі 15000
грн.

42.Реконструкція частини приміщення сільської ради
під амбулаторію с. Мохнате. Заявник: Ініціативна група
мешканців сіл Матків та Мохнате. Громада сіл Матків та
Мохнате зібрала кошти – в сумі 10500 грн.

Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з питань реалізації проектів

місцевого розвитку Турківської районної ради.

На фото: Народний дім у селі Сянки, реконструйова-
ний в рамках мікропроекту у 2018 році. Для порівнян-
ня – фото до реконструкції та після реконструкції.

×ÅÐÅÇ ÁÐÀÊ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ²
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ – ÍÅ ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ
Громади Турківського району у 2019 році зареєстрували свої проекти для участі у конкурсі проектів

місцевого розвитку Львівської обласної ради. Основна вимога конкурсу – внесок громади власними кош-
тами – не менше 10% від загальної вартості кошторису. На жаль, громади Турківщини знову проявили
свою пасивність до конкурсу, хоча він – реальний шанс для вирішення проблемних дрібних ініціатив.

Через відсутність партнерства між приватним бізнесом та громадою - владою, простим людям не
вдається самотужки зібрати необхідні кошти для співфінансування. Хоча необхідно відзначити, що рай-
онна рада завжди готова до співпраці. Щороку сесія виділяє кошти, щоб забезпечити 30-40% кошторис-
них потреб. А голова районної ради Володимир Лозюк щораз наголошує, що якщо громади будуть актив-
ними і виникне потребав додаткових коштах – це питання буде вирішено позитивно.

Станом на 07.02.2019 року зареєстровано усі подані 42 проекти від громад Турківщини.
Хочу зазначити, що у нашому районі не працює жоден реальний благодійний фонд, який би надавав гро-

шову спонсорську допомогу для реалізації інфраструктурних ініціатив громадам. У школах вчителі та
батьки учнів збирають власні кошти із отриманої заробітної плати, а зібрати кошти на ремонт Народ-
ного дому чи сільської лікарської амбулаторії вдається тільки дуже наполегливим. Наші люди сьогодні
просто зневірились у всьому та чекають, що місцеві проблеми мають вирішити обласна чи київська
влада.          Щоб зібрати кошти на вуличне освітлення – потрібно, напевно, з колядою ходити з хати до
хати, або мати потужного на селі спонсора. У нас районна влада робить десятки нарад з питань написан-
ня проектів. Одних змушують це робити, інші самі пишуть, треті вже чекають на швидке завершення
конкурсу, а четверті кажуть: « Хіба вам не соромно з людей гроші збирати?». Але проведеними нарадами
проекти не напишеш та кошти від громад не залучиш.

Через відсутність ОТГ, в нашому районі немає природної конкуренції між новоствореними органами
місцевого самоврядування. Немає відділу, який би займався проектами місцевого розвитку. Лідерів гро-
мадських організацій ніхто не підтримує, бо вони вигідні лише для написання проекту, а коли проект
готовий – з ними ніхто вже не хоче розмовляти і допомагати. А тому на сьогодні деякі сільські ради
просто чекають на рішення КМУ про їх примусове об’єднання в ОТГ.

Чи вдасться ініціативним громадам змусити місцеву владу зробити те, що громада хоче, покажуть
результати конкурсного відбору. Надіємось, що наші проекти будуть якісними, а не кількісними.

Потрібно не чекати, коли влада почне щось робити, а самому уже зараз, у 2019 році, на своїй вулиці, у
своїй школі, Народному домі, чи у сільській лікарській амбулаторії, братися до роботи. Та, на жаль, ак-
тивність і зацікавленість у цьому конкурсі турківчан – одна з найнижчих серед  районів Львівщини.

А проект дає змогу людям сказати: «Ми хочемо!». Показати, що саме потрібно громаді. І змусити
владу зробити те, що громада хоче. У цьому і полягає ініціатива конкурсу місцевого розвитку Львівської
обласної ради.

А ось перелік проектів громад нашого району, що хочуть щось у себе змінити:
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ÐÎÊÀÌÈ ÂÈÌÐ²ßÍÀ
ÍÎÂÀ ØÊÎËÀ

 Будівля Либохорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів пережила не десятки літ з часу
свого становлення, а століття. Минулого року школа урочисто відзначала свій 200-літній
ювілей! Десь із 60-х років минулого століття, за свідченням педагогів-пенсіонерів, діти у Либо-
хорі стали навчатися у дві зміни. Так триває й досі. У першу зміну працює початкова школа,
заняття там розпочинаються о 8.30 год.;  у другу зміну навчається більше 80 учнів, і навчання
вони закінчують близько 19.00 год. А був час, що у другу зміну навчалося й поза сотню шко-
лярів. Можна лишень собі уявити, як у темну пору доби дітям, після закінчення уроків,  дово-
диться добиратися до своїх домівок. Станом на 1 вересня цього навчального року у Либо-
хорській ЗОШ І-ІІІ ст. приступили до навчання 224 учні. Увесь навчально-виховний процес прохо-
дить у трьох старих шкільних приміщеннях. Дякувати Богу, що школі для перевезення дітей
до місця навчання дали новий автобус «Школярик», адже це село має протяжність більше 12
кілометрів. Воно одне з найбільших у районі.

Тож про нову школу либохірці мріяли дав-
но. І обіцянок було багато. Ще у 2008 році
було виготовлено проектно-кошторисну до-
кументацію на спорудження навчального
закладу та розпочато деякі будівельні ро-
боти. Але тоді будівництво школи у Либо-
хорі, на превеликий жаль, зупинилося і ста-
ло довгобудом. Та крига все-таки скресла.
Усвідомлюючи усю важливість проблеми
для жителів цього гірського села, провівши
детальний аналіз ситуації та стану ресурсів,
керівництвом району було визначено, що
будівництво школи в Либохорі  має стати
одним із першочергових завдань. Проек-
том передбачено, що це має бути трипо-
верхова будівля, з приміщеннями для дош-
кільнят, на 480 учнівських місць. У підва-
лах заплановано розмістити виробничі
майстерні та технічно-господарський ком-
плекс.

Проектно-кошторисна документація на
спорудження школи затверджена наказом
комунального підприємства Львівської об-
ласної ради «Технічний нагляд» від 05 ве-
ресня 2016 року (№ 6-ЛБ, в сумі 58173,115
тис. грн.). Замовником будівництва висту-

пає КП ЛОР «Технічний нагляд».
– Протягом 2017-2018 років, за кошти Державного фонду регіонального розвитку та бюджету розвит-

ку обласного бюджету, виконано будівельно-монтажних робіт по спорудженню школи в Либохорі на
суму 14596, 0 тис. грн., – каже начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Турківської РДА Тетяна
Курус. – Залишкова вартість проекту становить 29158,490 тис. грн. Ступінь будівельної готовності об-
’єкта станом на 1 січня 2019 року складав 42 відсотки. Однак, через дотаційність місцевого бюджету,
без фінансування з державного бюджету, добудувати об’єкт неможливо. Тому в цьому році Турківською
райдержадміністрацією  черговий раз подано проект на фінансування будівництва Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Голова Турківської райдержадмін-
істрації Олександр Лабецький щомісяця проводить виробничі наради з підрядною організацією,
здійснює контроль за процесом та темпами будівництва.

 – У попередні роки питання будівництва школи в Либохорі жителі села піднімали чи не на кожній
нараді, яку ми проводили з громадою, – каже Олександр Миронович. – Розмови ці були непрості.
Людям у свій час пообіцяли, й навіть розпочали роботи. Кількасот блоків поставили, потім їх демонту-
вали, і все – будівництво припинилося. І тепер, коли жителі села бачать, що за справу взялися всерйоз,
тим більше, що багато робітників на будівництво підрядник бере з числа місцевих жителів і вони офіц-
ійно працевлаштовані, розмови ці припинили. Люди вірять, що школа в селі постане. Плануємо в
найближчі рік-два здати цей навчальний заклад в експлуатацію. Цей об’єкт у нас – першочерговий. Та
й взагалі зараз як в області, так і в районі, питання стоїть так – там, де є довгобуди, завершити їх і здати
в експлуатацію. Такий довгобуд був у с. Нижня Яблунька, також у Лосинці. Цьогоріч ми всерйоз візьме-
мося за завершення культурно-медичного центру в с. Розлуч. який будують більше десяти років. Введе-
мо в експлуатацію ті об’єкти, будівництво яких триває десятки років, а потім вже думатимемо про щось
нове. Не починатимемо нових будівництв, поки не закінчимо старі.

Реалізація проекту з будівництва школи  в Либохорі матиме важливий вплив  на розвиток сільської
громади, оскільки дасть можливість надавати якісні освітні послуги, проводити позакласну роботу та
створити сучасні умови навчання для учнів одного із найвіддаленіших гірських сіл нашого району.
Спортивний зал школи стане місцем, де сільська молодь зможе займатися спортом у шкільний та
позашкільний час. Адже в селі немає іншої можливості займатися в гуртках та спортивних секціях.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Добру, щиру, люблячу і турботливу донечку, сестричку –
Іванну Михайлівну Матляк – із золотим ювілеєм від щирого
серця і з великою любов’ю вітають: мама Емілія, брати Во-
лодимир з сім’єю, Анатолій з сім’єю, Валерій із сім’єю і ба-
жають дорогій ювілярці міцного-міцного здоров’я, світлої
радості в житті, родинного тепла, сімейного затишку, довгих
і щасливих років життя.

Люба наша сестричко,
50 квіток у букет складаєм,
З Днем народження Тебе вітаєм.
Дай Боже Тобі днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, лагідним, правдивим.
А сьогодні, у це свято,
Щастя зичимо багато.
Хай Тебе Бог благословляє
І многих літ Тобі посилає!
Ми Тебе любимо і цілуємо міцно.

Щиросердечно вітаємо із 80-річним ювілеєм, який свят-
кувала 7 лютого, турботливу, чуйну, щиру матусю і бабусю –

Наталію Антонівну Марич, жительку смт. Бо-
риня.

Бажаємо Вам, рідненька, міцного-
міцного  здоров’я, радості в житті, родин-
ного тепла, довгих і щасливих років життя
під Божим благословенням.
Люба матусю, бабусенько мила,

Спасибі велике, що Ви нас зростили,
За  Вашу турботу, за щире бажання доб-

ра нам усім,
 За те, що молитесь за нас і усім помагаєте,
Низький наш доземний уклін!
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають,
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Хай Бог береже Вас весь час.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
З любов’ю –  дочки Софія, Галина, син Іван,  зяті Володи-

мир і Михайло, невістка Оксана, онуки Наталя і Сергій,
правнуки Максимко, Маркіян і новонароджена онучка.

Дорогу, чуйну, щиру, відверту, добру, компанійську, і просто
прекрасну людину, жительку с. Верхнє Висоцьке – Ольгу
Володимирівну Шепіду – з 50-річним ювілеєм щиро вітає
сім’я Кохан. Від щирого серця і з великою
повагою вітаємо і бажаємо ювілярці
міцного-міцного здоров’я, простого
людського щастя, тепла і поваги від
добрих людей, любові і шани від
рідних дітей. Хай будуть поруч віра  і
надія, як два крила, що впасти не
дадуть; хай Мати Божа охороняє, а Гос-
подь наділить ще довгих літ, щасливу,
світлу путь!

Літа цвіли не просто цвітом, а пророс-
тали у труді.

Дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
 Пливуть літа, мов тихі води, і вже минає 50!
Хоч як прожитих років шкода, та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі,
 І радість у ньому  пливе.
Здоров’я міцного і щирої долі,
Хай Бог посилає і Вас береже!

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиро
вітає з ювілейним днем народження, який

відсвяткувала 3 лютого, чудову, добру,
щиру, прекрасну душею людину, вчите-

ля фізики – Галину Євгенівну Комар-
ницьку.

Колеги бажають ювілярці міцного
здоров’я, щастя, невпинної життєвої
енергії, добра, достатку. Нехай Господь

зігріває Вас теплом і сімейним затиш-
ком, любов’ю рідних і близьких, рясних

Вам Божих благословінь!
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÍÂÊ
– ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍ²
У Турківському НВК (нова

школа)  оголошено карантин.
Рішення ухвалила спільна ко-
місія освітян і медиків. Через
високу захворюваність на
грип та гостру респіратор-
ну інфекцію, до школи напере-
додні карантину не ходило 30
відсотків  учнів. Хворіла й
значна кількість вчителів.

Щоби  не допустити поширен-
ня інфекційного захворювання і
було вирішено припинити  на-
вчання.  Закрито на карантин і
дошкільний заклад. Як повідо-
мили у відділі освіти, карантин
триватиме до кінця тижня.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Робота в Німеччині, Словаччині, Польщі. Чоловіки, жінки, сімейні
пари. Тел.: 0988356134, Віталій.

Батьки та учні 9-А класу Верхньовисоцького НВК сердеч-
но вітають з ювілейним днем народження,  яке відзначив
2 лютого,  прекрасного і вмілого педагога, мудрого настав-
ника, чуйного, доброго, щирого класного керівника, вчите-
ля фізики – Володимира Васильовича Демка.  Бажають
йому міцного здоров’я, пошани, великого людського щас-
тя, сімейного благополуччя,  невичерпної життєвої енергії,
достатку, миру, Божої ласки і благословення на многії і многії
літа!

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла.
В житті Вам – злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
 В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння.
 Від душі здоров’я Вам бажаєм,
     Хай Вам Господь допомагає
         І многії літа посилає!
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Якщо відповідь на друге питан-
ня у заголовку позитивна: так,
спізнюватись на Службу Божу –
це гріх, то, очевидно, перше пи-
тання набирає іншого сенсу, чи
не так?

Скільки разів я чув запитан-
ня: “Спізнитись на Літургію – це
гріх? – Так, це гріх, відповідь не-
змінна –  “Але як то, насправді?
Я спізнилась лише на 3 хвили-
ни!” Чудово. Спізнись на три хви-
лини на літак чи потяг. Найбільш
імовірно – вони вирушать без
тебе.

“Але ж на Службі я є! Лише
частинку мене не було!” Це прав-
да, Літургія – не літак. Пробле-
ма не в тому, чи спізнилась ти
на п’ять, десять чи двадцять

«Почавши війну проти України, Росія
назавжди її втратила»:

десять думок Глави УГКЦ про війну як про каталізатор змін

Митрополит Епіфаній:

«ÐÏÖ â Óêðà¿í³ º îñòàíí³ì ôîðïîñòîì Ïóò³íà»
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній про нинішній вплив Російської православної церкви і підлеглих їй струк-

тур в Україні:
 «РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна. Тому що церква проникає глибоко в душі православ-

них українців. І ми це реально бачимо, наскільки церква зомбує їх у цьому напрямку. Є багато тих, які
зараз практично розуміють, але й до кінця не усвідомлюють, що насправді відбулося. Вони переко-
нані, що те, що відбулося, то це відбулося в неканонічний спосіб, що Вселенський патріарх зробив це
неправильно, він не мав права і так далі. До цього часу що ми чули? Знову ж таки: цього не відбудеться,
Томосу не буде, автокефалію Константинополь не надасть. А після цього ми чуємо знову, що так,
Константинополь визнав, але все ж таки давайте почекаємо, доки інші православні церкви визнають.

Тобто РПЦ має великий вплив. І ми віримо в те, що коли ми об’єднаємося, всі православні українці,
в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні.
Тому що Путін втратить тут, в Україні, ту підтримку, які він мав до цього часу. Бо якщо б він не мав цієї
підтримки, то не було б війни на Донбасі. Але все ж таки, на жаль, ця підтримка є.

І тому ми поступово будемо утверджуватися вже як єдина церква, визнана, канонічна, в Україні. І
поступово Росія втрачатиме цей вплив саме через душі православних українців тут», – сказав Епі-
фаній.

жеш запізнитись у такій ситу-
ації? 

Звісно, трапляються ситуації,
яких ми не могли передбачити:
корки на дорогах через автопри-
году, дитину в останню хвилю слід
було переодягнути… Кожному

хвилин. Проблема у тому, що
спізнилась, і у тому, на що ти
спізнилась.

Літургія не є спектаклем, те-
атральною виставою, концер-
том, на які можна тихенько зай-
ти опісля початку. Це зустріч з
Особою. Це не родинне свято,
на яке з’їжджаються усі родичі  і
на початку можуть не помітити
твоєї відсутності. Бог чекає кон-
кретно на тебе. Саме тебе зап-
рошує до Євхаристії, в якій по-
мирає і воскресає у літургійних
символах.

Спізнення на Літургію більше
можна порівняти не зі спізнен-
ням на автобус, а із спізненням
до ліжка близької хворої люди-
ни, яка помирає. Наскільки мо-

зин – також важливо! Але чи не
важливіше те, що спізнюємось
на зустріч із померлим заради
нас і воскреслим для нас Ісу-
сом? 

Зрештою, йдеться про те, чим
для нас є Євхаристія. Чи до
кінця усвідомлюємо її зміст? Бо
якщо усвідомлюємо, що відбу-
вається, що Євхаристія мені дає,
то не виникає питання “на
скільки можна спізнитись”. На-
впаки старатимемось прийти
заздалегідь. В той час, коли я
лише на хвильку спізнююсь на
Літургію, тисячі християн по всьо-
му світу ризикують життям, щоби
брати у ній участь.

То ж чи можна іти до Причас-
тя?

Нема доброї відповіді на за-
питання ” На скільки можна
спізнитись, щоб могти ще прий-
мати Євхаристію”. Бо саме пи-
тання не є добре.

Якщо у своєму житті – духовно-
му, релігійному – ставлю запи-
тання “А скільки можна, щоб не
було гріха”, то це значить, що ми
ще далеко від особистих сто-
сунків з Ісусом.

Ніхто, коли любить, не питає:
“Скільки разів можу злегковажи-
ти, вчинити недобре тобі?”. Так і
ти не питай, а вийди на декілька
хвилин швидше з дому, прийди і
чекаючи початку Служби, скажи:
Я тут! Бо Ти на це заслуговуєш.
Для мене.

Тетяна ТРАЧУК.

ÍÀÑÊ²ËÜÊÈ ÌÎÆÍÀ
ÇÀÏ²ÇÍÈÒÈÑÜ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÁÎÆÓ
і могти приймати Причастя? Спізнюватись – гріх?

може шось таке трапитись – у
цьому випадку гріха немає.

Бо щоби це був гріх, має бути
вияв нашої волі, а не щось, на
що ми впливу не мали. Але будь-
мо чесні: більшість наших запіз-
нень трапляються якраз через
легковажність. А ігнорування –
це брак поваги.

Брак поваги до кого-небудь
є гріхом. Більше того, брак по-
ваги до Бога. І це правда. Якщо
бути відвертим і проаналізувати
причини своїх спізнень – вияви-
мо, що першопричина – у нашій
легковажності.

Легковажити – це також і не-
достатньо про щось дбати: наче
і є важлива для мене Літургія,
але ще хвилька за комп’ютером,
хвилька дрімоти, зайти в мага-

Нещодавно відбулася презен-
тація книжки «Діялог лікує
рани» Отця і Глави УГКЦ Бла-
женнішого Святослава. Книжка
написана в стилі інтерв’ю Пред-
стоятеля УГКЦ редактору
польського Католицького
інформаційного агентства
Кшиштофа Томашика.

Пропонуємо вашій увазі де-
сять висловлювань за книжкою
«Діялог лікує рани» Блаженнішо-
го Святослава про війну в Ук-
раїні, російсько-українські відно-
сини на її тлі та зміни в Ук-

раїнській Державі, які відбулися в цей період.
- Коли вибухнула війна, чимало молодих людей прямо сказали,

що Україна вже ніколи не відступить, не повернеться в минуле. І це
не питання обрання тих чи тих політиків. Зміни, які відбулися, є не-
зворотними, і повернення до пострадянської дійсності не буде.

- Навіть у Росії, державі-агресорі, кажуть, що почавши війну проти
України, Росія назавжди втратила її.

- Багато українців лише тепер зрозуміли, що ми – інший народ і
мусимо самі давати собі раду, захищати себе та будувати власне
майбутнє, від нас залежить, якою буде Україна. Адже тепер вона
вже залежить не від Росії, а передусім від нас самих.

- Кожен регіон України має власний колорит і свою специфіку.
Однак лише тепер, як ніколи досі, починаємо відчувати й розуміти,
що Україна об’єднана навколо ідеї свободи й незалежності.

- Зміни відбуваються значною мірою спонтанно, ніхто їх не пла-
нує, тож вони стають великою несподіванкою навіть для самих ук-
раїнців, а також для наших сусідів і вітчизняних та іноземних пол-
ітиків.

- Нині в Україні ми є свідками народження чогось нового. Це по-
роджує оптимізм, адже є ліпшим від того, що було вчора.

- Революція Гідності стала поворотним моментом у тривалому
історичному процесі та відповіддю на агресію під гаслом: «Ніколи
не дозволимо ставитися до нас як до невільників!» Тепер українсь-
ке суспільство запитує: як нам будувати нову Україну? Які підвалини
повинні лягти в основу вільної та незалежної України?

- Біль і надія, що їх ми переживаємо під час війни, становлять  не
тільки скарбницю досвіду для України й українців, а й водночас те,
чим можемо поділитися з нашими сусідами як на Заході, так і на
Сході.

- Попри нові виклики й труднощі, з’являється надія. Відбуваються
позитивні й незворотні зміни. Не бачимо повернення до часів Ра-
дянського Союзу, хоча є ще люди, які згадують його з ностальгією.

- Колись Блаженніший Любомир Гузар, мій попередник, сказав,
що для сучасних диктаторів голодна людина не така небезпечна, як
людина, яка дбає про свою гідність. Голодного можна нагодувати, а
от коли йдеться про людину, яка домагається пошанування власної
гідності, то або їй повертають гідність, або відбирають у неї життя.
Не можна змусити її жити в державі, в якій топчуть людську гідність.

 Придбати книжку Глави УГКЦ «Діялог лікує рани» можна в цер-
ковній інтернет-крамниці УГКЦ за цим посиланням: shop-
ugcc.com.ua/shop/diyalog-likuye-rani/.

Департамент інформації УГКЦ.

Кохану дружину, люблячу
матусю, дорогу невістку, жи-
тельку с. Верхнє
Висоцьке – Ок-
сану Василівну
Данилів –
с е р д е ч н о
вітають з
днем народ-
ження, яке
вона святкувати-
ме 8 лютого, чоловік Іван,
син Артем, донечка Каміла,
свекруха Галина і бажають
дорогій іменинниці міцного
здоров’я,  безліч радісних і
світлих днів, зігрітих родин-
ним теплом,  любов’ю та
щастям, Господньою лас-
кою і благословенням.

Нехай завжди по-
сміхається доля,

Несуть тільки радість
з собою роки.

Хай щастя й здоров’я не
зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, ба-
жання, думки.

Хай проліском ніжним
життя Твоє квітне,

Весною буяє душі добро-
та.

Любові, добра Тобі, чис-
того неба,

Поваги, пошани й
людського тепла!

Церковний комітет церк-
ви Покрови Пресвятої Бого-
родиці м. Турка і друзі щиро

вітають з 45-річчям
від дня на-

родження,
яке святку-
ватиме 10
л ю т о г о ,
справедли-
ву, щиру,

добропорядну людину, про-
візора – Мирона Миронови-
ча Мамчука.

З нагоди дня народження
шлемо  йому найщиріші по-
бажання  добра, радості,
міцного здоров’я, Божого
благословення.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від
зла.

Бажаєм Вам здоров’я,
сили,

Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за лю-

дяність і щирість,
Тож хай Господь пошле

Вам з неба милість.
 Пречиста Діва хай в

житті допомагає,
 Ангел Господній на кри-

лах Вас тримає.

5 лютого відзначив свій
ювілей вчитель історії Мико-
ла Володимирович Лях ,
який працює
у Верхньови-
с о ц ь к о м у
НВК. Педаго-
гічний колек-
тив щиро-
с е р д е ч н о
його вітає з наго-
ди ювілею і бажає
йому міцного здоров’я, ве-
ликого людського щастя,
родинного тепла, добра,
достатку, успіхів на педа-
гогічній ниві, усіх земних га-
раздів, Божої благодаті – на
многії і благії літа!

Із ювілеєм щиро Вас
вітаєм,

Бажаєм щастя і добра!
І щиро Богородицю бла-

гаєм,
Щоб Своїм покровом об-

няла.
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Позмагатись за шашківницею
на Турківщину прибула рекорд-
на кількість команд міст, районів
та об’єднаних територіальних
громад області – 51, серед них:
дорослих - 21 команда, вете-

ÎÁËÀÑÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÀ Ç
ØÀØÎÊ – ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²

Сердечно вітаємо із 60-річним ювілеєм, який святкуватиме
12 лютого, дорогого і люблячого, щирого і турботливого чолові-
ка, татуся, дідуся, жителя с. Верхнє Висоцьке  – Івана Васильо-
вича Мандзяка – і бажаємо йому міцного здоров’я, сімейних
гараздів, родинного тепла, Божого благословення.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина,
У день, коли Вам – 60!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай цей день Вам зморщок не приба-

вить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від незгод позбавить,
Добро і щастя в дім Ваш принесе.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль!
З повагою – кохана дружина Люба, дочка Наталія з чоловіком

Іваном, дочка Оксана з чоловіком Іваном, дочка Марія, любима
дідусева онучка – Анастасійка.

З 85-річчям від дня народження – дорогу, люблячу, добру, чуй-
ну, турботливу матусю, бабусю і прабабусю, жительку с. Ільник –

Ольгу Олександрівну Кропивницьку від щиро-
го серця і з  великою любов’ю вітають син Олек-
сандр з дружиною Людмилою,  дочка Юганя з
чоловіком Валентином,  дочка Ганна з чолов-
іком Олександром,  дочка Іванна з чоловіком
Богданом,  син Михайло з дружиною Ольгою;
онуки – Сергій, Саша, Оля, Коля, Леся, Іван,
Оля, Святослав, Роман, Наталія, Наталія,  Ок-
сана, Тетяна;  правнуки – Діана, Юлія, Вероні-
ка, Кароліна, Віталіна,  Ілона, Яна,  Артем.

Дорога наша ювілярко! Прийміть від нас щирі
вітання і найкращі побажання великого людсь-

кого щастя, добра, щасливого довголіття. Доброго Вам здоров’я,
радості, достатку, усіх земних благ, Божої опіки і благословення –
на многії і благії літа!

  Люба матусю, бабусю рідненька,
  Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
  Хай у цей день – веселий, багатий,
  Щастя й добро завітають до хати.
  Щоб у достатку, здоров’ї довіку,
  Многії літа прожили без ліку,
  А в вінок привітань, як зерно до зернини,
  Низький Вам уклін –  від всієї родини.

Щиро вітаємо із прекрасним ювілеєм – 70-річчям від дня
народження –  нашу дорогу, милу матусю, найкращу у світі, тур-
ботливу бабусю – Лідію Іванівну Хмелівську!

Рідненька наша, Ви заслужили найкращих,
найвеличніших слів, адже гідно живете на світі,
є взірцем великої  материнської любові і доб-
роти. Низько вклоняємось Вам, Мамо, за
Ваші натруджені руки, які тепло нам прино-
сять завжди. Бажаємо  у добрім здоров’ї весь
вік свій прожити, аби й   онуків змогли одру-
жити. Нехай Господь Вам допомагає й у важкі
хвилини не покидає. Многая і благая Вам літ!

У цей чудовий, світлий день для Вас,
Прийміть вітання щирі Ви від нас.
Бажаємо, аби зозуля довгий вік Вам на-

кувала,
А доля – радість, мир і щастя дарувала.
Хай Ангел-охоронець Вас оберігає,
 І хай Господь Вам  Божу милість й ласку посилає.
 Здоров’я вдосталь Вам бажаємо – без ліку,
Родинного тепла, любові, благодаті Вам – довіку!
З повагою –  син Михайло, дочка Лілія, зять Микола, син Іван,
 невістка Тетяна,  любимі бабусині онуки – Роксоланка,
       Христинка і Сергійко.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК від щирого
серця вітає з ювілеєм, який святкував 2 лютого, вчителя мате-

матики і фізики – Володимира Васильовича Демка.
Бажаєм ювіляру міцного здоров’я, здійснення

усіх мрій і бажань, життєвого оптимізму. Нехай
Ваше життя буде уквітчане щастям, добром, лю-
бов’ю, ніжністю, теплом. Ясного сонця та Божої

благодаті на довгі роки життя!
Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай буде завжди.
       Здоров’я міцного і щедрої долі,

       Хай Бог посилає на довгі роки!

ранів - 18 команд та 12 команд
центрів «Інваспорт». На аналог-
ічних змаганнях минулого року в
Турці було 46 команд.

Після проведених 8 турів при-
зерами стали:

ДОРОСЛІ.
Перше місце – Стрийський

район (мс Ігор Ганяк, Володи-
мир Данило, мс Зоряна Анісімо-
ва) - 14 командних очок з 16
можливих. На другу сходинку
п’єдесталу піднялися спортсме-
ни Сокальського району (км Ігор
Юхновський, Андрій Салига,
Олена Біленька) - 13 очок. А
шашкісти Турківського району
(км Іван Ільницький, км Богдан
Москаль, Оксана Марич) - 12
очок – вибороли третє місце.

ВЕТЕРАНИ.
Найкращий результат показа-

ли шашкісти з Городоцького
району – 16 очок. Срібні медалі,
здобувши 13 очок, вибороли
шашкісти з Жидачівського рай-
ону. Наші земляки (Ігор Комар-
ницький, Василь Костишак, Ган-
на Мамчук) з 11-ма очками опи-
нилися на третьому місці.

«ІНВАСПОРТ».
Переможці тут розподілилися

наступним чином: місто Дрого-
бич – 13 очок – перше місце;
Яворівський район - 12 очок –
друге місце; Стрийський район
- 12 очок – третє місце.  Туркі-
вський район (Олег Кулаєв, Во-
лодимир Кулаєв, Руслана Пи-
санчин) з 9-ма очками опинив-
ся на п’ятому місці.

Кубки та медалі призерам
змагань вручили директор
Львівського обласного центру
«Спорт для всіх» Вадим Климо-
вич та керівник апарату Туркі-
вської РДА Мирон Бойко.

Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та

спорту РДА.
Фото Віктора Костовського.

Минулих вихідних, 2-3 лютого, в місті Турка, у спортзалі НВК,
змаганнями з шашок розпочалися ХХVІІІ обласні комплексні
спортивні ігри Львівщини, ХІІ обласні ігри ветеранів спорту
(вік учасників – від 40 років і старші) та V спортивні ігри серед
осіб з інвалідністю (за нозологіями: з вадами зору, слуху і ура-
женням опорно-рухового апарату). У програму комплексних
спортивних ігор Львівщини входить 14 видів.

- Марія Михайлівна, Марія Ми-
хайлівна! –  вигукнув  один із них.
– Там , там на вулиці, біля
сміттєвих  баків,  здихають цуце-
нята. Одне вже загинуло ,  інше
ще трішки дихає. Ходіть мерщій,
може вдасться  щось зробити».

Очі дітей випромінювали сму-
ток та тривогу, вони  благально
дивилися на  мене.
Мерщій  одягаюсь,
йдемо…

Виснажене, на-
півживе цуценя  - со-
бачка –  благально
дивилося на мене
своїми великими очи-
ма.  Побігла  додому,
принесла  йому їсти.
Та від виснаження
тваринка вже не мог-
ла нічого  споживати.   На ніч я
залишила  їй   молочка,   але бідо-
лашка не встигла його спробува-
ти. Смерть прийшла тихо і непо-
мітно. Вона забрала це нещас-
не, нікому не потрібне, створін-
ня  із жорстокого світу… Тоді й
вирішила: зроблю все можливе,
аби такого більше  не допусти-
ти…

Тварини –  віддані і щирі створ-
іння, які вміють безкінечно лю-
бити.  От  хоча б  вдумаймось  в
героїчні вчинки собак, які чекали
своїх господарів   роками –   на
вокзалах чи на місцях  розлуки.
За кордоном таким собакам
встановлюють пам’ятники. Там
тварини   не розмножуються не-
контрольовано і  не гинуть в го-
лоді та холоді.  «Таке життя», –
скаже дехто. –  «Тут людям важ-
ко, не те що братам  нашим  мен-

шим». Та вихід є… І для його реа-
лізації не потрібно багато коштів.
Потрібна тільки співпраця і
спільне бажання змінити світ на
краще.

Я вже  неодноразово писала у
своїх публікаціях про   процес сте-
рилізації як єдиний метод гуман-
ного зменшення кількості без-

притульних тварин. Даний метод
вже діє  у всіх розвинутих країнах
світу та більшості  міст України.
Думаю, дійшов час  і до  Турки,
тим більше, що всі умови для
здійснення даного проекту є, по-
трібно тільки трішки бажання.

Нещодавно я  спільно з голо-
вою громадської організації
«Відродження Турківщини» Оле-
гом Вільчинським відвідали  Тур-
ківську ветеринарну  лікарню,
щоб з’ясувати  можливості про-
ведення  стерилізації  тварин.
Скажу  відразу – була  приємно
вражена. Адже з перших слів
зрозуміла, що керівник установи
Володимир  Зубрицький  – лю-
дина, яка готова співпрацювати.
Ще одна  приємна новина:  у
Турківській  лікарні ветеринарної
медицини  на даний  час є вільні
приміщення.  Це кімнатки, яки-

ми не користуються, і пан Зуб-
рицький охоче погодився  відпу-
стити  ці приміщення  для прове-
дення даної процедури. Ці кімна-
ти можна обладнати під операц-
ійну та  післяопераційну, і, при
можливості  (а мені б цього дуже
хотілось), можна було б  зробити
приміщення для невідкладної
допомоги  важкохворим твари-
нам (наприклад, поранених).
Правда кімнати  потребують ка-
пітального ремонту, на який по-
трібно 35-40 тис. грн.  Та найго-
ловніше, що  вони є,  і що їх мо-
жуть виділити для  потреб міста.
Важливо те, що працівники вете-
ринарної медицини охоче пого-
дились співпрацювати. Володи-
мир  Іванович  зазначив , що є
навіть відповідний спеціаліст,
який  може кваліфіковано нада-
ти допомогу, а також  що  він осо-
бисто  може зайнятися процеду-
рою  отримання  дозволу  на пре-
парат «Кетанол», який викорис-
товують у  медицині для анестезії.
Є й можливість залучити спец-
іальних людей для відлову тва-
рин.

 Отож   все – у наших руках. А
отже, звертаюся  до чиновників,
меценатів, громадських ак-
тивістів, людей небайдужих та
таких, які мають  можливість
вплинути на дану ситуацію: да-
вайте  разом  знайдемо кошти
для цієї  благої справи. Давайте
приведемо в порядок наше
місто, бо нам тут жити. Подбає-
мо про  тих  наших менших братів,
які не вміють  розмовляти, поду-
маймо  про тих,  які люблять нас,
а ми їх не помічаємо. І  тоді  не
будуть  на смітниках пропадати
голодні тварини.

  Марія ЯВОРСЬКА,
керівник гуртка  БДЮТу,

ÏÎÄÁÀÉÌÎ ÏÐÎ ÁÐÀÒ²Â ÍÀØÈÕ ÌÅÍØÈÕ
Холодний осінній дощ  барабанив  по підвіконню.  Я  знаходи-

лася  в теплій  домівці,   прибирала,  несподівано почула  стук
у двері. Двоє  маленьких сусідських дітей  схвильовано  диви-
лись на мене.

Загублене посвідчення дитини-інваліда – серія ААБ №000748, видане управлінням праці та соціаль-
ного захисту населення Турківської РДА на ім’я Віталія Федоровича Гутника, вважати недійсним.
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Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
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3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
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Опис вакансії:
Запрошуємо на роботу в магазин будівельних матеріалів

продавця-консультанта (м. Турка, вул. Івана Франка, 33)

Основні обов’язки:
-Продаж товару, надання кваліфікованої консультації по-

купцям про товар;
-Комплексний підбір товару;
-Викладка товару;
- Участь в інвентаризації.

Вимоги до кандидатів:
- Досвід роботи з продажу;
 -Досвід роботи з великим асортиментом товару;
 -Впевнений користувач: MS Office.

Особисті якості:
- Уважність;
 -Комунікабельність;
 -Відповідальність.

Ми гарантуємо:
- Можливість розвиватись в команді професіоналів.
- Високу заробітну плату + бонуси за результатами роботи.

Шановні кандидати! Надсилайте розгорнуте резюме з фото
на адресу: (abrbud.com@gmail.com).

Звертайтесь за телефоном: +380678270435

Акція!!!
Заощаджуй кошти на подарунки.

Колекції: Квадра, Модерна, Лайт, Ностар та інші,
уже чекають на вас!
Ціна – від 649 грн.

Гуртівня будівельних товарів.
Територія колишнього світлотехнічного заводу:
м. Турка, вул. Івана Франка, 33. +38 050 263 77 38

Сусіди будинку №44  по вул. Молодіжна м.Турка висловлюють щире
співчуття Марії Адамівні Бонтей з приводу великого горя – смерті
матері.

Колектив педагогів та техпрацівників Риківської ЗОШ І-ІІ ст. вис-
ловлює глибоке співчуття працівнику школи Івану Івановичу Кропив-
ницькому з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ Турківського
району  сумують з приводу передчасної смерті ветерана органів ВС
Мар’яна Миколайовича Мричка і висловлюють щире співчуття рідним
та близьким.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття вихователю Марині Мар’янівні Мрич-
ко з приводу тяжкої втрати - смерті батька.

Колектив Турківської ДЮСШ «Юність» глибоко сумує з приводу
смерті колишнього тренера-викладача Миколи Івановича Ільниць-
кого і висловлює щире співчуття рідним покійного.

Львівська обласна федерація шашок, друзі висловлюють щире
співчуття президенту федерації шашок Львівщини, віце-президенту
федерації шашок України, національному арбітру України – Івану
Миколайовичу Ільницькому з приводу великого горя – смерті бать-
ка – Миколи Івановича.

Загублений студентський кви-
ток, виданий НУ «Львівська пол-
ітехніка» на ім’я Юлії Богданівни
Німців, вважати недійсним.

Загублений військовий квиток
– НК № 6518776, виданий Тур-
ківським РВК 9.04.1997 р. на
ім’я Миколи Богдановича Фе-
ренца, вважати недійсним.

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ÐÎÊÓ – 5 ÏÎÆÅÆ
З початку року на Львівщині виникло 215 пожеж, внаслідок

яких загинуло 20 людей, 20 – травмовано.  А на території Тур-
ківського району з перших днів нового – 2019  – року зареєст-
ровано 5 пожеж.

Так 10 січня на Турківщині трапилися дві  пожежі. У селі Нижня
Яблунька зайнялася господарська будівля, а в с. Ясениця вогонь
лютував у цегляному  житловому будинку. Люди у цих випадках не
постраждали, пошкоджено лише майно.

На старий Новий рік, 14 січня, в с. Закіпці вогонь спалахнув у
дерев’яній господарській будівлі. Про це ми вже повідомляли на
сторінках «Бойківщини» раніше. Хоча  пожежу вдалося ліквідувати
ще до прибуття рятувальників, на жаль, серйозних опіків зазнав 45-
річний чоловік, який згодом помер у лікарні. Наступного дня в селі
Явора зайнялася дерев’яна господарська будівля. Вогонь знищив
частину даху, перекриття, стіни, мототрактор, фрезу, електричний
двигун.

А 2 лютого пожежа виникла у с.Нижнє Гусне. Тут палав дерев’я-
ний погріб. Внаслідок надзвичайної події було пошкоджено дах
будівлі.

 Наш кор.

ДП «Боринське лісове господарство»
запрошує на роботу фахівців на вакантні посади: лісничий, по-

мічник лісничого, майстер лісу. За довідками звертатися в відділ
кадрів за телефоном: 0504318779.

Адміністрація

ДП «Боринське лісове господарство»
запрошує на роботу лісозаготівельні бригади для розробки лісосік
з кінною трелівкою деревини. Оплата за заготівлю 1м. куб. з трилі-
вкою – від 250 грн. Також запрошуються робітники на лісозаготі-
вельні роботи. Оплата праці – відрядна.

За детальною інформацією звертатися за  телефоном -
0504318779 та 3-42-97.

Цей засіб сприяє нормалізації
підвищеного тиску. Треба под-
рібнити й змішати по 100 грамів
ягід чорноплідної горобини та ли-
стя м’яти перцевої, залити 1-2 ст.
л. суміші склянкою окропу, вит-
римати до охолодження, про-
цідити й випити настій. Пити його,
постійно готуючи свіжий, тричі на
день протягом місяця. Після
місячної перерви лікувальний
курс повторити.

ЗАМОВЛЯЙТЕ РОБОТУ +
МАТЕРIАЛИ ЗI ЗНИЖКОЮ до
30%. РЕМОНТИ БУДИНКIВ,
КВАРТИР пiд ключ. Переплану-
вання.

БУДIВНИЦТВО- будинки,
прибудови, павiльони, гаражi,
навiси, альтанки, банi, парка-
ни. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд
ключ. Мансарднi дахи. УТЕП-
ЛЕННЯ, облицювання
будинкiв.

(068)1455866, (066)7215631

У суботу, 9 лютого, розпочинається Зимовий юнацький чемпіонат Турківщини з міні-футбо-
лу. Участь у змаганнях беруть юнаки 2002-2006 р.н. На старт змагань вийдуть 12 команд,
котрі розбиті на дві групи. У залі Турківського НВК будуть зіграні поєдинки перших двох турів:

11.00 «ГАЛИЧИНА» Жукотин – «РОЗЛУЧ»;
11.25 «ЯВОРА» - «КАРПАТИ» Турка;
11.50 «РОЗЛУЧ» - «ДНІСТЕР» Вовче;
12.15 «ІЛЬНИК» - «ГАЛИЧИНА» Жукотин;
12.40 «ДНІСТЕР» Вовче – «КАРПАТИ» Турка;
13.05 «ІЛЬНИК» - «ЯВОРА»;
13.30 «БОРИНЯ» - «БІТЛЯ»;
13.55 «СЯН» Боберка – «ЛЕГІОН» Верхнє;
14.20 «БІТЛЯ» - «ПРИКОРДОННИК» Сянки;
14.45 «ЗАВАДІВКА» - «ЛЕГІОН» Верхнє;
15.10 «БОРИНЯ» - «СЯН» Боберка;
15.35 «ПРИКОРДОННИК» Сянки» - «ЗАВАДІВКА».

ÑÒÀÐÒÓª ÞÍÀÖÜÊÈÉ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ Ç ÔÓÒÇÀËÓ

Колектив Верхньогусненського НВК сумує з приводу смерті ко-
лишнього кочегара школи Іллі Івановича Лемка і висловлює щире
співчуття дружині, колишній техпрацівниці школи Поліні Василівні
Лемко, та родині покійного.


