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Ï’ßÒÍÈÖß, 26 êâ³òíÿ 2019 ÐÎÊÓ
Дорогу, люблячу, щиру, турботливу невістку, братову – Руслану
Богданівну Комарницьку – жительку с. Комарники, з днем народження, яке буде святкувати 1 травня, вітаєм, міцного здоров’я бажаєм, родинного тепла, Божого благословення на многії і благії літа.
Із днем народження вітаєм,
Добра і щастя ми бажаєм.
Щоб друзі завжди були вірні,
А вдома щоб чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо душевно поговорити.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
А Матінка Божа дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю і повагою – свекра Зеновія
з сім’єю: синами Ігорем, Іваном, невістками Любою, Мар’яною, онуками, правнуками.

ØÀÍÎÂÍ² ÆÈÒÅË² ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ,
ÄÎÐÎÃ² ÍÀØ² ×ÈÒÀ×²!
У переддень величного свята Христового Воскресіння сердечно вітаємо Вас,
засилаючи в родини здоров’я, щастя, добробут та взаємоповагу. Віримо, що воскреслий Христос оберігатиме Ваші сім’ї та
життєві дороги, що ведуть до любові та
благополуччя.
Дякуємо за те, що впродовж багатьох
років Ви – з нами, недивлячись на життєві
бурі та переміни, та віримо, що наша
співпраця триватиме ще довго та приноситиме взаємну користь. Бажаємо впевненості і терпіння, переконання в тому,
що під Господнім Покровом нам вдасться
здолати всі труднощі і негаразди, жити
довго та щасливо в мирі та благодаті.
Із прекрасним 70-річчям, яке буде святкувати на Великдень, дорогого дідуся, добру,
люблячу, чуйну людину – Володимира Володимировича Пуравця – щиросердечно вітає сім’я Сенюгів і бажає дорогому ювіляру прожити
довгий вік в доброму
здоров’ї, радості, достатку, мирі, під Божим і людським благословенням.
Від щирого серця
бажаєм здоров’я,
Без нього не милі
всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, усіма благами,
Щоб жили Ви сто літ у нім,
Щоб Господь завжди був із Вами.

Хай пасочка у пічці не згоряє
І шиночка завудиться в огні,
Хай в вашій хаті свято не минає
І не зникають страви на столі.
Хай яйця стануть різнокольорові
За порухом одного писанка,
Хай хрін буде цілющим і здоровим
Й цвіте бузок на стрічці рушничка.
Хай дзвони в церкві ще гучніше дзвонять,
Хай ангел усміхнеться із небес,
Хай навіть кошички радіють і говорять:
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ç âäÿ÷í³ñòþ òà ïîâàãîþ êîëåêòèâ
ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Áîéê³âùèíà”.
Педагогічний колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст.
щиросердечно вітає із золотим ювілеєм вчителя Марію Михайлівну Сас. Шановна Маріє Михайлівно, нехай невичерпна енергія, оптимізм і
надалі будуть Вашими постійними супутниками
в житті, а доля подарує багато світлих літ у мирі
та добробуті. Бажаємо Вам святкового настрою, доброго здоров’я, довгих років життя, великого людського щастя та
благополуччя. Хай Вас
підтримують та надихають
рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають
негаразди та непорозуміння.
Ваш ювілей – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
І кожен день усмішкою радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!

Дорогу дружину, добру і турботливу маму, люблячу бабусю,
жительку с. Верхнє Висоцьке – Стефанію Степанівну Матківську – з 60-річним ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Мирон, син Роман, дочка Марія, невістка
Ружена, зять В’ячеслав; онуки Анастасія, Назар, Андрій, Соломія, Арсеній і вся велика родина і бажають їй міцного здоров’я,
родинного тепла, миру, добра, Божої
опіки і благословення на многії літа.
Найдобріша, найкраща матусю,
бабусю рідненька,
В цей день Вам вклоняємось дуже
низенько.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Спасибі за ласку, за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу,
За душу привітну, за щире серденько,
За те, що найкраща у світі Ви, ненько.
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
І Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Щиро вітаємо із ювілеєм – 70-річчям, яке святкуватиме 28
квітня, дорогого і люблячого, доброго і щирого чоловіка, батька, дідуся, прадіда, жителя м. Турка – Володимира Володимировича Пуравця.
Дорогий ювіляре, нехай це прекрасне життєве свято принесе Вам радість
і душевне тепло, гарний настрій, любов рідних і повагу друзів.
Міцного Вам здоров’я, життєвої
енергії і наснаги, родинного затишку,
благополуччя, Божого благословення
– на многії літа!
Хай легко працюється, гарно
живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Всією родиною ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід оберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, дорогенький, на довгі літа!
З любов’ю – сини Іван, Степан, Володимир, невістки Оксана,
Василина, Оксана, Марія, зять Мирон; онуки Оксана, Марія,
Марія, Мар’яна, Богдан, Володимир, Мар’ян, Андрій, Світлана;
правнуки Евеліна, Михайлик, Ангеліна, Мілана.
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Шановні жителі Турківщини!
Щиро вітаю вас із Великоднем!
Весняного дня, коли відцвітає верба, приходить до нас світлий Великдень із щедрою запашною паскою, дбайливо вишитим рушником, колоритними писанками та
дзвінким дитячим сміхом. Це величне свято спонукає кожного ще
раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі,
дає добру нагоду наповнити серця людей любов’ю і добротою,
стати більш досконалими.
Великодні дні – час для переосмислення, прощення та єднання. Це саме той час, коли треба забути про образи та негаразди. Я глибоко переконаний, що складні випробовування, які
сьогодні випали на долю всього українського народу, повинні
об’єднати нас, зробити сильнішими, мудрішими, людянішими. В найскладніші часи ми непохитно вірили –
Господь не залишить нас, відчували його захист і
підтримку. Великдень нагадує нам про духовне
відродження, яке потрібне всім нам, всій українській
нації.
У ці урочисті Пасхальні дні
прийміть найкращі вітання і побажання відмінного здоров’я,
впевненості у завтрашньому
дні, здійснення найзаповітніших мрій.
Нехай Свято Великодня принесе у Ваші домівки радість
та благополуччя, щастя та міцне здоров’я, наповнить серце добром та милосердям. Я бажаю кожному Божого
благословення – запоруки миру в нашій країні. І нехай злагода, мир та спокій панують у людських
серцях, домівках, в Україні! А Чудо Воскресіння Христового надихає на добрі та праведні
справи.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської райдержадміністрації.

Дорогі земляки!
У цей благословенний час щиро вітаю Вас зі святом Світлого Христового Воскресіння!
Святий Великдень несе нам
довгоочікувану радість перемоги
Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу. Пасхальні свята для кожної людини – символ радості, надій і сподівань, віри в добро і щастя.
Бажаю Вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай свято Великодня принесе любов та світло у Вашу
родину, щирість та добро у взаємини! Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.
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Дорогі жителі Турківщини!
Прийміть сердечні вітання зі Світлим Христовим Воскресінням!
У цей весняний день премудрості та ласки Господньої ми відчуваємо свою причетність до великої таємниці вічного життя, що ми — не самотні на цьому світі,
бо з нами — Господь. Хочеться, щоб усе людство цінувало величний подвиг Спасителя, який Він здійснив для
перемоги життя над смертю, тріумфу добра над злом,
світла над пітьмою, віри - над безнадією.
Нехай же благодатна звісточка про Воскресіння Сина
Божого навідається в кожну душу та оселю, і не тільки
словами, але справами любові та милосердя.
Підносячи молитви до Воскреслого Господа нашого,
благаймо Його, щоб Він благословив нашу державу, послав нашому народові духовне оновлення, дарував нам
мир, здоров’я, злагоду, достаток. Нехай наші серця завжди будуть наповнені нетлінною пасхальною радістю!
Нехай усі наші помисли стануть щирими та добрими!
Нехай Світло Воскресіння Христового надає
нам силу перебороти всі труднощі, які випали на нашу долю та непохитну
віру в кращий завтрашній день! У торжестві Великоднього вітання «Христос Воскрес!» бажаю, щоб Ваше життя було чистим, як Святий
Благодатний вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска, яскравим, як колоритна українська писанка.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні працівники освіти і освітніх установ, дорогі учні і
батьки!
Щиросердечно вітаємо вас зі світлим святом Великодня! У
цей святковий великий день бажаємо вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання! Нехай ваші оселі наповнюються щастям і благополуччям. Бажаємо гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає,
Гімн перемоги лине із небес.
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою – начальник відділу освіти Турківської РДА Оксана Манюх; голова
районної профспілкової організації працівників освіти і науки Михайло Кропивницький.

Шановні турківчани, громадська організація «Відродження Турківщини» вітає
Вас з Воскресінням Христовим!
Цей день сповнений любові, надії та безмежної віри. Забуваючи про всі турботи і негаразди, ми відкриваємо свої серця
Богу та один одному. Ми щиро вітаємо наших друзів та молимося за здоров’я та добробут наших близьких. Хай чудове
свято подарує вам гарний настрій, натхнення та сповнить ваші
душі радістю й спокоєм.
Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій
землі, духовного відродження нашої держави. Нехай сяйво
Господнього Воскресіння наповнює радістю і добром кожен
ваш день, стане джерелом невичерпної енергії, творчої наснаги на довгі, щасливі
роки. Веселих свят і щедрої долі! Христос Воскрес!
Олег ВІЛЬЧИНСЬКИЙ,
Дорогі мої!
керівник організації.
Щиро вітаю всіх Вас з найбільшим та найсвітлішим нашим святом – Великоднем!
Перед святом всі дні Страсного тижня, відповідно до християнської традиції, називаються великими.
Я ж мрію про те, щоб в Україну також нарешті прийшла Велика доба
і Великі часи. Часи справжнього оновлення та перемог. За останні роки
ми вже були і здивовані, і обурені, і налякані, і горді. Тепер прийшов час
бути щасливими на своїй власній вільній Землі.
Бо ми варті того, ми заслуговуємо на це. Я звертаюся в ці дні молитвою до Господа Бога нашого, щоб він дав нам сил, дав мудрості й мужності жити гідно, незалежно і щасливо. Я хочу, щоб Україна стала успішною, я мрію, щоб ми згадали, що людина приходить у цей світ нести
любов, повагу та добро ближньому своєму.
Для успіху нам, як ніколи, нині потрібна єдність. Надто багато політики було в нашому житті останнім часом. Вона нас зіштовхувала в дискусіях і розводила по різні боки, вона сіяла нетерпимість та гнів. Вона
розколювала країну і сварила родини. Треба нарешті відпочити від цього, треба повернутися до себе в мирі і радості. Тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що маємо бути єдині
– нас нікому не здолати, нам все під силу. Єдині - ми непереможні і недосяжні!
Шановні мешканці Турківщини!
Я впевнена, що ми збережемо єдність і гідно здолаємо всі виклики, які стоять сьогодні перед
Нехай у день Воскресіння Христового на Вас зійде Божа ласка.
нами, перед країною.
Робіть добрі справи - і ангели завжди берегтимуть щастя у Вашій
Я бажаю вам щастя, здоров’я, миру та радості. Я хочу, щоб всі цими днями зібралися у широкому
оселі, а серце зігріватимуть віра та любов. Здоров’я, родинного зародинному колі, сказали хороші, добрі, теплі слова одне одному. Підтримали ближніх своїх.
тишку й мирного неба над Україною!
Весна приходить на Українську землю. Вона віщує нові й щасливі часи для України! Так і буде!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Зі світлим Святом! Христос Воскрес!
З повагою, голова Турківського районного осередку партії «УкЮлія ТИМОШЕНКО.
раїнське об’єднання патріотів - УКРОП» Микола Яворський.
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÑÀÂÐÓÊ Ó
ÍÎÌ²ÍÀÖ²¯ «ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÊ ÐÎÊÓ»
У понеділок, 22 квітня, у Львові відбулась урочиста церемонія нагородження лауреатів та переможців конкурсу «Благодійна Львівщина 2018». Конкурс, який уже дванадцятий раз проводиться в Україні, і вже сім років у форматі «Благодійна Україна».
У приміщені театру ім. М. Заньковецької зібрались волонтери та благодійники з різних сфер. Це люди, які щоденно показують приклад творення добра реальними справами.
Варто відзначити, що лауреатом конкурсу «Благодійна Україна» у номінації «Благодійник року - 2018» став голова правління БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям
учасників АТО» Володимир Саврук. Окрім цього, благодійна
організація та її команда стала лауреатом конкурсу у номінації «Місцева благодійність».
За час існування БО «Фонд допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО» для багатьох стала місцем
підтримки, адже уже чотири роки надає допомогу у Львові,
Самборі, Старому Самборі, а також у Турці і Сколе.
Щоб дізнатися докладніше про цю урочисту подію, ми поспілкувалися з головою правління БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО» Володимиром
Савруком .
Пане Володимире, в
першу чергу вітаємо
Вас з такою поважною відзнакою. Нам
відомо, що Володимир Саврук - благодійник, проте цікаво
дізнатись, хто Ви є
поза межами благодійності?
- За межами благодійності, я є, в першу
чергу, батьком. Я батько дорослих дітей, я
підприємець, і просто
людина, яка змогла
відкласти в певний час
в сторону приватні
справи і на перше
місце поставити благодійність.
- Що Вас наштовхнуло на думку зайнятись
благодійністю?
- Це не тільки мене
наштовхнуло. У 2014
році десятки тисяч людей прийняли рішення допомагати один одному, допомагати та
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рятувати Україну. Агресія Росії
проти нашої Батьківщини була
тим фактором впливу на моє

рішення зайнятись волонтерством. Я вважаю, що ти солдат
не тільки в окопі, а ти солдат коли допомагаєш тому, хто є в
окопі.
- Розкажіть, як Ви розпочинали свою діяльність, як
був запущений механізм
благодійності?
- Все розпочалось із поїздок на фронт. А коли ми вже
зрозуміли, що армія фінансується на доволі забезпеченому рівні, то ми почали допомагати родинам АТОвців,
що демобілізувались з фронту, і ось тоді власне розпочалось надання гуманітарної
допомоги учасникам АТО.
Згодом ми почали допомагати і малозабезпеченим та багатодітним родинам, школам,
дитсадкам, лікарням, оскільки запит на надання
цієї допомоги був і залишається досі..
- Кому Ви надали
допомогу і яку саме?
- Це перераховувати
насправді дуже довго,
тож я скажу узагальнюючи - це тисячі людей, які отримали гуманітарну допомогу, це
десятки дошкільних навчальних закладів та
шкіл, це також і медичні установи, а саме:
Самбірська районна
лікарня, Турківськ а
районна лікарня, це
Стрілківська амбулаторія сімейної медицини,
Старявська амбулаторія медичної допомоги
та Славська міська
лікарня. Також ми щорічно допомагаємо
Святому
Миколаю
прийти з подарунком
до наших чудових діточок. (усміхається)
- З якими проблемами люди
звертаються у Фонд, якої до-

помоги потребують?
- Найбільша кількість систематичних звернень – це є гуманітарна допомога, але дуже часто люди звертаються за захистом від свавілля чиновників,
тому ми почали надавати також
і юридичну допомогу.
- Що Ви побажаєте турківчанам сьогодні?
- Сто відсотків не опускати

руки, сто відсотків – не дати нікому можливості нас розсварити,
тут, у себе вдома, сто відсотків
бути єдиними, адже в єдності
наша сила. Найголовніший екзамен нас ще чекає попереду –
адже необхідно обрати чесний,
фаховий, а головне український
парламент, позаяк Україна є
парламентсько-президентська
республіка, тож парламент має
більшість повноважень. Та досить про політику. Попереду Великдень, тож з нагоди прийдешнього великого свята Воскресіння Христового хочу побажати
усім любові, здоров’я, віри,
відчуття родинного тепла і благополуччя! Нехай чудесне свято
Великодня принесе щастя та
світло у родини, щирість та добро у взаємини, згуртує всіх нас у
спільній справі побудови кращої
долі, в єднанні та порозумінні
заради майбутнього України.
Миру усім нам!
Олена КЛЮС.

Щиросердечно вітаємо із
20-річчям добру і щиру, завжди веселу і привітну, дорогу і люблячу доньку, сестричку, онучку і племінницю –
Лілію Василівну Кріль.
Бажаємо, аби Господь
благословив Тебе, рідненька, міцним здоров’ям,
світлою радістю, миром,
добром, любов’ю! Многая і
благая Тобі літ!
Наша люба, рідненька,
найкраща у світі!
З Тобою нам завжди затишно й світло,
Ти гарна донька, сестричка, онука чудова,
Приносиш нам радість
і море любові.
Хай Бог милосердний з
високого неба
Дарує Тобі все, чого
тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі
літа!
З любов’ю – тато, мама,
сестричка Тетяна, бабусі
Катерина і Софія, дідусь Михайло, тітки Галина і Світлана з сім’ями.

У зв’язку зі зміною місця проживання сім’ї, терміново продається квартира в м. Турка (3
кімнати, площею 76 кв.м., індивідуальне газове опалення, всі
комунікації, підвал, горище, сарай). Ціна – доступна, можливий
торг. Більше інформації можна
отримати в телефонному режимі.
Тел.: 0990365809 (Марія).

ÑÎËÄÀÒÀÌ – ÄÎ
ÂÅËÈÊÎÄÍÜÎÃÎ ÊÎØÈÊÀ
Не забувають добрі люди про те, що й на фронті наші захисники мають відчути радість світлого
Христового Воскресіння. Тому до волонтера Марії Матківської, яка збирає благодійну допомогу у районному культурно-мистецькому центрі «Україна», вони приносять свої пожертви – продукти, солодощі,
консервацію, гроші. Голова благодійного фонду «Милосердя» Мирослава Калинич та Марія Іванівна щиро
дякують добродійникам за те, що відгукнулися на заклик організувати солдатам збір продуктів до
Великодніх свят, і бажають усім добродіям провести ці свята в доброму здоров’ї, радості та мирі зі
своїми рідними.
Перш за все, Марія Іванівна просила на сторінках
газети згадати добрим словом жителів с. Жукотин –
Івана Данчишака та Петра Кисиличака, які ще раніше
передали на фронт буржуйку. А зараз долучилися до
доброї справи Володимир Данилюк, який приніс консервацію, сім’я Сакалів ( 16 банок консервів), директор Красненської ЗОШ І-ІІ ст. Стефан Зубкович (900 грн.),
Олег Лутчак (чай), Марія Яцкуляк (50 грн.), невідомий
чоловік, який не назвав свого імені (900 грн.), Марія
Павлюх (4 банки повидла), Марія Корчинська (100 грн.),
Теодор Порада (цукор, гречка, олія, макарони, рис, печеня), Маргарита Грищенко (варення і 100 грн.), Ярослава Мельник (продукти), Світлана Яворська (солодощі,
кава), сім’я Федорків (солодощі) , Анна Герб’як (солодощі), Люба Кобилянська (продукти), Галина Климко
(продукти), продавці магазину приватного підприємця
п. Сіданича (продукти), Лосинецька ЗОШ (500 грн. та
писанки), Ольга Писанчин (100 грн.), Віра Герич (200
грн.), Марія Сидорович (продукти).
Тож напередодні Великодня волонтерами Турківщини були сформовані і передані на фронт солдатам 17
великих пакунків з продуктами, з них – від учнів та педа-

гогів Турківського НВК – 9 коробок з продуктовими наборами.
У свою чергу, бійці 4-ої роти «Січ» з 93-ої бригади
передають слова вітання і подяки учням турківських шкіл
за передані продукти та школярам Турківської ЗОШ І-ІІІ
ст. №1, і Шандровецького НВК ім. В. Борути – за малюнки і листи. Щиро вітають їх та їхні родини зі світлим Христовим Воскресінням.
Спакували велику посилку з продуктів та солодощів,
у яку вклали ще й ангелики, виготовлені з бісеру, та написали лист-подяку вихованці районного Будинку дитячої та юнацької творчості. Цю посилку діти самі адресно відправили на фронт добровольцям. Ось уривок з
листа-подяки, який склала Марія Яворська: «Дорогі
наші воїни, кращі сини України, педколектив Будинку
дитячої та юнацької творчості щиро вітає вас із прийдешніми святами. Спільними зусиллями зібрали ми для
вас цей невеликий великодній подарунок. Сюди ми вклали не тільки солодощі, продукти і запашні паски, але й
всю свою любов та теплоту наших сердець. Знайте, що
кожен виріб, кожен продукт, вкладений у цю посилку,
несе у собі енергію теплоти та любові, а маленькі анге-

лики, яких ви знайдете в посилці, нехай стануть вашими
охоронцями-оберегами. Знайте, що ми вас любимо, пам’ятаємо. Цінуємо також і те голубе безхмарне небо,
вільну нашу Україну, яку даруєте ви нам своїми зусиллями». До речі, солдати уже отримали посилку і подякували колективу БДЮТу за цей великодній подарунок.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÂÅËÈÊÎÄÍª ÏÎÑËÀÍÍß
ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀ ÓÃÊÖ
ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ - 2019
Високопреосвященним і преосвященним владикам,
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам Української Греко-Католицької Церкви
Христос воскрес!
Від раннього ранку чуваймо
і, замість мира, пісню принесім Владиці,
і Христа побачимо – правди Сонце,
що всім життя освітлює.
Пісня 5 Канону Воскресної утрені
Дорогі в Христі!
Сьогодні небо і земля, ангели і люди проголошують
на весь всесвіт найповніший вияв істини: Христос воскрес! Силу цього привітання відчуває кожен із нас, від
наймолодшого до найстаршого, відповідаючи: воістину,
насправді, дійсно Христос воскрес! Усіма мовами ми
цю істину урочисто сповіщаємо словами пасхального
Євангелія: «…і ми славу його бачили, – славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого»
(Ів. 1, 14). Усі ми піднесені невимовною радістю і оживлені Воскресінням Христовим – Він бо воскресає і живе
для того, щоб жили і воскресали в Ньому та разом із
Ним і ми.
Від раннього ранку чуваймо і, замість мира, пісню
принесім Владиці…
Сяйво воскресіння Сонця правди першими побачили жінки-мироносиці серед темряви ночі розчарування, зневіри і страху. Зі сльозами на очах несуть миро
для померлого і журяться, хто їм відкотить великий
камінь від входу до гробу. Кожен із нас, переживши
смерть і похорон близької особи, може зрозуміти, з яким
болем у серці жінки-мироносиці йдуть провести в останню путь свого Вчителя. Проте натрапляють на іншу,
неочікувану істину. Ангел у білому одязі їм сповіщає: «Не
жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого.
Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були
поклали» (Мр. 16, 6).
Наша Пасхальна утреня закликає нас «чувати», тобто прокинутися зі сну і відкритися на несподіване Боже.
Чувати – тут означає бути чутливими до того, що є правдивим, справжнім та істинним: чувати, щоб пізнати Істину; чувати, щоб не дати себе одурити тому, що фальшиве
та оманливе; чувати, щоб зустріти Воскреслого. Його сяйво виявляє нам правду про себе, про те, чого варті наші
зусилля, праця і страждання, чого варте наше діло як
Церкви, громади і всього народу. Правда, що Христос
воскрес, є такою ж дійсною і певною, як і те, що сонце
зійде і ніч поступиться місцем дневі. Воскресіння Христа, як Сонця правди, нам «життя освітлює» – показує
нам не лише справжній зміст пошуку мироносиць, а й
сенс життя, страждань і навіть смерті кожної людини:
ми сотворені для воскресіння в Христі і наше земне життя
є чуванням-очікуванням цього воскресіння. Хай слова
псалмоспівця стануть нашою піснею у світлі Воскресіння: «Співайте Господеві нову пісню, співайте Господеві,
уся земле! Співайте Господеві, благословіть його ім’я;
звіщайте день у день його спасіння» (Пс. 96, 1-2).

…І Христа побачимо – правди Сонце…
Ми живемо у світі культури фейків і неправди, фальшивих продуктів і облудних ідеологій. Настала епоха
постправди, коли дійсність наче твориться для чиїхось
приватних інтересів, «на замовлення», незалежно від
того, що насправді відбувається з цілими народами, культурами та поодинокими особами.
Правда для сучасної людини перестає бути цінністю.
Тому кожен християнин, який вірить, що Христос воістину воскрес, повинен спитати себе самого: чи істина для
мене важлива? Чи, можливо, я деколи нехтую правдою,
бо мені комфортніше жити без неї, не турбуватися її
пошуком? Чи я вмію сказати собі правду про власне
життя і свої недоліки, а не приписую їх іншим і скидаю
на інших свої гріхи?
Нинішнє середовище життя серед «підробок та обману» є ніччю для людства і, фактично, вмиранням і
погребінням людського духу. Бо без правди людина гине,
як квітка без сонця. Пророк Ісая напоумляє про таке
лихо, кажучи: «Горе тим, що зло добром звуть, а добро
– злом; що з пітьми роблять світло, а зо світла – пітьму;
що гірке роблять солодким, а солодке гірким! Горе тим,
хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні!»
(Іс. 5, 20-21).
Святкувати Пасху, Воскресіння Господнє, серед такої
ночі означає бути служителем Істини, світочем Сонця
правди – Христа, що освітлює нам життя. Приклад жінокмироносиць є закликом до всіх нас шукати воскреслого
Спасителя. Миро, яке вони несуть, щоб помазати тіло
покладеного до гробу Ісуса, – це символ нашого особистого обов’язку шукати правду і йти до неї, їй служити і
про неї свідчити перед могутніми світу цього, навіть ризикуючи власним життям. Свідчити істину – це пасхальне покликання кожного християнина.
Правда має власну силу, яка перемагає брехню так
само звитяжно, як Христос подолав смерть, як світло
усуває темряву, а сонце виганяє рештки ночі. Коли матимемо відвагу жити в правді, то станемо свідками
сили Воскресіння Христового, побачимо, що її треба
не так боронити, як, радше, показувати власним життям, за прикладом мироносиць, які запевняли апостолів про воскресіння Ісуса, навіть коли ті не йняли
віри.
…Що всім життя освітлює
Ми, як народ, часто відчуваємо на собі вбивчу силу
неправди. У нас крали і далі крадуть правду про наше
минуле. Нам накидали і далі накидають фальшиві ідеології, щоб зруйнувати наше сьогодення. Нас обманювали і далі обдурюють у час передвиборчих перегонів, щоб
украсти наше майбутнє. Війна, яку веде наш народ, насправді є війною з нічим іншим, як із неправдою, брехнею та всім, до чого вона призводить у житті людини і
суспільства, у міждержавних відносинах і в самому існуванні світової спільноти.
Ось чому таким важливим для нас є благовіст у день
Пасхи: Христос воістину воскрес! Наука нашого Господа
і Вчителя є для нас світилом і дороговказом. Адже боротьба з неправдою починається в глибині людського

серця. Верховний апостол Петро закликав: «Очистивши послухом правди душі ваші для братньої нелицемірної любови, любіть гаряче один одного щирим серцем, відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного: словом Божим живим і вічним» (1 Пт. 1, 2223).
Живімо, отже, у світлі Воскреслого, перед яким жодна темрява і неправда не можуть встоятися. Вірмо в
Христову істину і служімо правді в усіх сферах людського
життя – і Україна, її народ будуть непереможні. Усяке
діло, що збудоване на брехні, завалиться, як це колись
сталося з комуністичною імперією зла. Будуймо нашу
державу на істині та правді, хоч би якою гіркою і важкою
вона нам видавалася. Воскреслий Христос має силу
освітити наше життя та воскресити нас до нового майбуття.
Саме сьогодні у світлі справжньої Істини-Христа нам
треба пізнавати своє минуле і з довірою до воскреслого
Спасителя впорядковувати своє теперішнє. Саме тепер
силою Його перемоги над брехнею будуймо своє майбутнє – не примарне, темне чи сумне, а просвітлене і
радісне, у повноті життя, яке маємо в Господі.
Дорогі в Христі браття і сестри! У цей світлий, радісний день прагну привітати всіх вас із Пасхою Господньою. Нехай світло Христа – Сонця правди – просвічує
кожного з вас до відповідального служіння істині та дає
вам відвагу і витривалість перед темною брехнею лукавого. Усім, в Україні й на поселеннях сущим, засилаю
свої щирі молитви і сердечні вітання. Нашим воїнам, що
на передовій, та їхнім сім’ям, вимушено переселеним
особам і мешканцям окупованих територій, полоненим
і в’язням сумління, молодим і старшим, здоровим і немічним – кожному з вас бажаю радості життя, поставленій на правді про Божу безмежну любов до нас. Обіймаю вас батьківською любов’ю і щиро бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця
та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа,
любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай будуть з
усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Собору архангела Гавриїла,
8 квітня 2019 року Божого.

«ВІД ШКОЛИ – ДО ШКОЛИ»
У рамках фестивалю гостинності «Від школи – до школи», згідно плану департаменту управління
культури Львівської ОДА, Турківська дитяча музична школа нещодавно побувала у Старому Самборі в
гостях у тамтешньої музичної школи. Свій мистецький хист продемонстрували як окремі виконавці,
так і творчі колективи.
– Із творчих колективів брав участь ансамбль скрипалів і зразковий фольклорний дитячий колектив під керівництвом Люби Гошовської. З окремих
виконавців були піаністка Таміла Роздольська, дует піаністів (учні 5 класу)
викладача Ірини Зборовської – Артем і Марія Грильови. Учень 2 класу Іван
Яворський представив дуже цікаву програму – він виконував єврейські
танці і «Циганочку» (концертмейстер – Ігор Заканич). Дуже гарно показав
себе учень духового відділу Михайло Щомак, виконуючи музичний твір на
саксофоні. Ну й, звичайно, окрасою всього концерту, і взагалі нашої школи, були наші дівчата – переможниці всеукраїнських, міжнародних і обласних конкурсів, бандуристки Наталія Шепіда та Роксолана Капустинська. Їм
випала честь і відкривати цей фестиваль. Виступили дуже гарно. «Під час
вашого виступу жоден глядач не вийшов із зали, настільки все було цікаво!», – казали старосамбірчани. Звичайно, що нам було приємно почути
такі слова. Зараз життя у музичній школі буде насичене екзаменами,
випускними екзаменами, перевідними академконцертами. Тож уже на
осінь чекатимемо в гості до себе старосамбірчан, – розповідає директор
школи Тетяна Білинська.
До речі , на Львівщині розпочався прийом заявок на участь у конкурсі
«Топ-10 мистецьких шкіл». Фінансовий ресурс на реалізацію конкурсу
передбачено у Комплексній програмі розвитку культури Львівщини на 20192010 роки та становить у 2019 році 600 тис. грн. Розмір фінансового ресурсу на одну мистецьку школу буде становити у цьому році 60 тис. грн. Турківська дитяча музична школа також братиме в ньому участь. І надіється на
успіх в ньому.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Шановні колеги та учні ліцею!
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І довіку буде з Вами світла Божа
ласка!
Хай Божа Матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з
небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою – директор
Турківського ПЛ Ярослав Юричко.

Продаю двокімнатну квартиру, площею 49,9 м2, на
першому поверсі, в м. Турка, по вул. Молодіжна.
Можливий варіант під магазин.
Ціна – договірна.
Довідки за тел.: 0665113818.
Загублений військовий квиток – МО №770537, виданий Турківським РВК на ім’я Івана Івановича Пуравця,
вважати недійсним.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÀÂÆÄÈ
Ó ÂÈÐ² ÏÎÄ²É
Василь Сухомлинський писав: «Величезна виховна сила школи народжується там, де в людини, перед якою тільки відкривається життя, є улюблений
вчитель». Для багатьох юних ясеничан та випускників школи ,була і є зараз
улюбленим вчителем Стефа Мись – проста, доступна у спілкуванні, незвичайна, обдарована Богом людина. А які вона влаштовує заходи! Для неї кожна
дитина – особистість, тому й уміє знайти стежинку до душі кожного свого
учня.
Стати вчителем було її мрією з дитинства. Народилася Стефа в Ясениці, тут
здібна учениця зі срібною медаллю закінчила школу і в 1957 році вирішила вступити у Дрогобицький педагогічний інститут, де таких, як вона, зараховували до вузу
за результатом співбесіди. До речі,
співбесіда була такою важкою, що виходило краще екзамени здавати, аніж брати участь в опитуванні. Проте дівчина успішно подолала цей бар’єр, ставши студенткою філологічного факультету.
Чому вибрала фах філолога? «Дуже
допомогла мені у цьому прекрасна моя
вчителька української мови і літератури
– Ганна Пилип’юк (Смиш). Це людина,
про яку вартує писати книги, це ходяча
енциклопедія. На той час Ганна Максимівна володіла надзвичайно великим діапазоном знань. Дуже високо цінувала
рідну мову, рідне слово, українську літературу. І все це передавала нам, своїм
учням. Я й донині пам’ятаю її уроки. Ганна Максимівна мені дуже багато давала
читати додаткової літератури. І це, безперечно, допомогло при вступі в інститут.
Це завдяки їй я стала вчителем. Ганна
Максимівна вже у поважному віці, але
завжди життєлюбна. Я щиро прошу, аби
Господь Бог дарував їй силу, здоров’ячко, і ще многая-многая літ в радості та в
щасті прожити», – каже п. Стефа.
Студентські роки завжди незабутні. У
той час дуже добре відносилися у вузах
до студентів із села, яким було нелегко.
Наприклад, таким, як Стефа, треба було
йти пішки до Кропивника, а далі по дорозі якийсь лісовоз міг трапитись, або й
ні, аби дібратися до Дрогобича. Вчилися
зі Стефою дівчата зі Стрийщини, Самбірщини, Старосамбірщини. Серед студентів панувала приязнь, атмосфера
щирої дружби і товариськості. Разом зі
Стефою на одному курсі вчився Михайло
Шалата, тепер кандидат філологічних
наук, з яким у п. Стефи дуже добрі відносини й зараз. Пам’ятає героїня моєї розповіді прекрасного викладача Марію Іщук,
яка вела в інституті курс української літератури, або ж Степана Пінчука, який викладав давню українську літературу. Зокрема він казав, що твір «Слово о полку
Ігоревім» – це є наше рідне, українське,
яке не належить, як тоді казали, трьом
братнім народам – українському, російському і білоруському, а належить тільки
Україні, – пригадує студентські роки Стефа Мись. – Тоді й справді були гонорові,
мудрі, порядні професори, які і навчали
нас, і виховували. Зокрема прививали ази
вчительської етики – бути скромними,
акуратно одягненими, ввічливими.
По закінченні Дрогобицького педагогічного інституту Стефа Мись пішла в декретну відпустку, а після народження дитини, в 1963 році, приступила до праці в
дорогій серцю Ясінці. Там вчителює й
понині. Більше півстоліття педагогічного
стажу напрацювала. Богу дякувати, уже
56 років!
– Я, по природі, домашня людина, надзвичайно люблю рідне село, своїх односельців, люблю їхніх дітей, і хоча пропозицій на працевлаштування було багато,
я відмовлялася, бо знала, що моє місце
тут, – розповідає вчитель. – У моїй роботі
немає кращих і гірших учнів, у мене всі

учні хороші, усі Божі діти, усі – Господом
поціловані, кожного з них Всевишній чимось нагородив. Є діти, які не можуть на
відмінно вчитися, важко їм дається наука, але та дитинка має Божий задаток
до чогось іншого. І результат праці педагога може прийти через 30, 40, або й через 50 років. І тоді ми можемо пишатися
цією людиною –людиною праці, людиною
порядною. Головне – виховати громадянина.
Стефа Василівна користується великим авторитетом серед односельців,
вона – палкий патріот рідного краю, мати
сина-добровольця і напрочуд талановитої доньки, надзвичайно ерудована, мудра людина, багато пише цікавих пізнавальних статей, які залюбки друкуємо на
сторінках нашої газети.
Щодо громадської активності, то це у
Стефи Василівни не відбереш. Це зміст
усього її життя. Вона ніколи, ні за яких
обставин, не буде стояти осторонь важливих суспільно-політичних подій, що
відбуваються в Україні. Надзвичайно боляче переживає події на Сході України.
Їм мало шостої частини світу,
Донбас їм даймо, Севастополь й
Крим,
Щоб теплі піски ніжили еліту –
Праправнуків петрів і катерин, –
цитує мати сина - фронтовика.
– Цей вірш, не пригадую вже й автора,
був написаний ще на початку ХХ століття.
Як далеко до початку цієї війни, поет,
який мешкав в іншій державі – Англії, міг
так глибоко відчути і подивитися у майбутнє? – каже Стефа Василівна. – Мені
здається, що сьогодні, у такий скрутний
для нашої держави час, коли йде відверта війна з боку Росії до України, не всі
люди чомусь відчувають це. Якось у час
проведення минулих фестин зателефонував син із фронту. Я кажу йому: знаєш,
синочку, чогось так прикро на серці – йде
війна, а тут веселощі. А син у відповідь:
«Мамочко, ми тут для того й стоїмо, щоб
ви там веселилися, щоби тішилися люди
життю. Але разом з тим хочеться, щоби
поважали, цінували нас, тих, хто дає цей
спокій і цю радість». Тому вважаю, що
кожен з нас має починати свій день молитвою за тих, хто стоїть там, на передовій, дехто уже й п’ять років!
На початку нашої незалежності Стефа
Мись була членом ради районного Товариства української мови і літератури ім.
Т. Шевченка. У Ясінці воно (до речі, на
той час у досить складних умовах) було
створено у 1989 році. Стефа Василівна
навіть зберігає матеріали тих днів, протоколи першого й наступних засідань Товариства.
– Це був такий рік, що ще більшість дивилася в бік Союзу, ще боялися щось сказати своє, рідне. Хоча вже ніби й усе починало розпадатися, але не всі ще вірили в те, що здобудемо свою державу, станемо вільними, – розповідає Стефа Василівна. – Тоді, пригадую, в районному
Народному домі «Просвіта», де проходило перше зібрання Товариства рідної
мови, зібралася повна зала людей, наших прихильників. Ми збирали членські
внески. І що мене вразило: коли я складала першу відомість і записувала внески, люди підходили, клали на стіл гроші

і казали «на Україну». Не на «Просвіту»,
не на Товариство української мови ім. Т.
Шевченка, а на Україну. Це було дуже
приємно. Уже багато з цих патріотів
відійшли до Господа Бога, але вони вважали для себе великим досягненням –
повернути «Просвіту». Пригадую також,
як активно просвітяни стали працювати
у школах. У Ясінці ми підготували дуже
гарний вечір, присвячений Тарасові Шевченку, а потім в селі – Андріївські вечорниці. Михайліна Пецкович, Люба Струналь, Володимир Струналь, Ганна Пецкович та багато інших ясеничан проявили тут свою ініціативу, дуже активним просвітянином був на той час Іван Мись,
старші, поважного віку селяни, завідувач
бібліотеки. Настільки люди втішені були
тим, що ми повернули своє, що й важко
переказати. Окремо хочу сказати про
Петра Косачевича і його велику заслугу,
що ми сьогодні маємо такі чудові наші
зібрання – бойківські фестини і конгреси. І що столицею того зібрання є наша
прекрасна Турка.
У 1996 році у нашому районі поставили пам’ятник Михайлові Зубрицькому –
українському етнографу, фольклористу,
педагогу, історику, публіцисту, дійсному
члену Наукового товариства ім. Шевченка (1904 р.). Тож кожного разу, у часі проведення всесвітніх бойківських фестин чи
бойківських конгресів, п. Стефа веде тут
урочисту програму, присвячену видатному бойку.
– Кіндратів дуже хороше село, –
підкреслює героїня моєї розповіді. –
Місцеві жителі пишаються тим, що мають
такого видатного земляка, який прославив їх маленьке село Кіндратів на увесь
світ. Одного року навіть приїжджали сюди
на фестини гості з Англії – священик і ще
з ним дві пані. На жаль, прізвищ їхніх уже
не пам’ятаю. Вони високо оцінили те, що
бойки не забувають свого видатного земляка.
Як уже згадувалося вище, Стефа Мись
є частим дописувачем нашої газети.
– Дописую віддавна, ще коли газета
мала назву «Ленінський шлях». Писала
про своїх односельців, про людей праці.
Дуже приємно мені згадувати сьогодні
Павла Лехновського, який тоді був редактором газети, з яким я добре знаюся. І
навіть зберігаю від нього подарунок як
позаштатному кореспонденту газети –
томик творів Івана Франка з його автографом. У мене є багато матеріалу,
зібраного про різні сфери життя і діяльності рідного села, Маю здавна звичку:
носити в кишені олівчик і маленький записничок, щоб щось цікаве можна було
на ходу занотувати. Якщо інформацію, яку
маю, щонайменше підтвердять хоча б 5
осіб, я це можу виносити на люди. Якщо
одна-дві людини скажуть, я сумніваюся,
не пускаю у світ. Черпаю багато матеріалу з бібліотечних джерел. Допомагають
як в сільській, так і районній бібліотеках.
Але мої здобутки – не нариси, і не статті,
а – мої учні. Ворогів, дякувати Богу, у мене
немає. Просто є люди, які, можливо,
мене не розуміють. Але кожна людина
має право висловлювати власну думку.
Можливо, якби ми єдналися і поважали
думку один одного, ми би не мали такий
недоброзичливий стан в суспільстві, який
зараз маємо. Але Богу дякувати й за це.
Єдина біда – це війна. То найстрашніше.
І нам потрібно гуртуватися, аби рятувати
Україну, аби зберегти її обличчя у світі.
«Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі шляхи історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає
ціни», – ось так каже про нашу державу
легендарна поетеса сучасності Ліна Костенко, – підсумовує свою розповідь Стефа Мись.
Ольга ТАРАСЕНКО.

5 стор.

Похресниця Христина щиросердечно вітає із золотим ювілеєм – 50річчям від дня народження – дорогого і
люблячого хресного
батька, жителя с.
Ільник – Ігоря Івановича Яворського. Шановному ювіляру вона бажає
міцного здоров’я,
гарного настрою, радості у житті, родинного
благополуччя, миру, достатку, Божого благословення на многії і благії
літа.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай щастя і радість приходять
до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
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!
До привітань приєднуються куми
з м. Дрогобич.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ сердечно вітають із ювілейним днем
народження столяра лікарні – Володимира Володимировича Пуравця і бажають шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.
Нехай Господь завжди із Вами
буде,
А Божа Мати бере під свій покров.
Хай Вас шанують, поважають
люди,
А день народження приходить
знов і знов.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України
щиро вітає з днем народження директора Турківської автошколи Михайла Михайловича
Фенчина, яке
він святкував 25
квітня.
Бажає шановному
імениннику
міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життєвої енергії, оптимізму, добробуту, миру, родинного тепла, рясних Божих благословінь.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Завжди Вам стелиться в
житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!

Чия згуба
У магазині «Ветаптека» на Майдані
Шевченка, при обміні товару для новонародженого, залишено ювелірну прикрасу.
За згубою звертатися до продавців
магазину.

6 стор.
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Результати голосування на виборах
Президента України під час повторного
голосування 21 квітня 2019 року на
виборчих дільницях у межах
Турківського району
Зеленський
Володимир

Порошенко
Петро

Зеленський
Володимир

Порошенко
Петро

м.Турка
(кінотеатр)

730

541

с.Ільник

214

162

м.Турка (НВК, вул.
Молодіжна)

с.Завадівка

225

189

545

499

с.Ясенка Стецьова

36

88

м.Турка (НВК, вул.
Середня)

389

404

с.Лосинець НД

113

99

с.Лосинець Ріка

92

28

с.Нижня Яблунька

273

258

с.Мельничне

116

95

с.Нижня Яблунька

196

227

смт.Бориня

254

311

с.Верхня Яблунька

191

500

228

149

с.Шандровець

137

336

с.Нижнє Висоцьке
с.Заріччя

с.Боберка

123

469

с.Яблунів

103

59

с.Дністрик
Дубовий

с.Ропавське

22

56

76

130

с.Штуковець

64

33

с.Лопушанка

60

173

с.Нижній Турів

81

140

с.Хащів

109

118

с.Верхній Турів

54

154

с.Лімна

245

361

129

164

с.Бережок
с.Жукотин

с.Сянки
с.Беньова

174

256

с.Верхнє

136

164

167

125

с.Вовче

380

545

с.Яворів

с.Присліп

167

288

с.Нижнє

85

93

с.Шум’яч

128

112

204

204

с.Розлуч

195

401

с.Комарники
с.Зворець

с.Явора

326

447

с.Буковинка
с.Закечира

92

104

с.Мала Волосянка

61

88

с.Бітля

137

230

с.Стоділка

99

91

с.Карпатське

140

226

с.Ісаї

223

143

с.Либохора

192

335

с.Ластівка

82

285

с.Либохора

152

243

с.Свидник

34

73

с.Верхнє Висоцьке

212

215

с.Коритище

33

41

с.Ясениця

139

163

с.Верхнє Висоцьке

167

131

с.Кіндратів

62

61

с.Красне

76

100

с.Головське
с.Кринтята

с.Мохнате

75

65

40

91

с.Матків

117

82

с.Зубриця

23

48

151

163

с.Риків
с.Межигір’я

с.Верхнє Гусне
с.Нижнє Гусне

67

112

59

115

с.Багнувате

35

80

с.Кривка,
с.Івашківці

с.Закіпці

109

111

Турківська КЦРЛ

13

15

с.Радич

72

90

с.Ліктів

19

21

Боринська лікарня

11

7

с.Сигловате

137

169

ÐÎÇÒÎÏÒÀÂ Ä²ÄÓÑÅÂÓ ÄÎÂ²ÐÓ
Турківський відділ Самбірської місцевої прокуратури здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно неповнолітнього, який є учнем одного з навчальних закладів району та
вчинив крадіжку з житлового будинку особи похилого віку.
Підліток, до моменту вчинення крадіжки, часто бував у будинку дідуся, допомагав по господарству, а в момент,
коли постало питання, звідки взяти гроші на екскурсію з однокласниками у вихідний день, вирішив «скористатись» дружбою. Серед ночі, проникнувши в будинок, коли власник спав, таємно викрав з кишені гроші та
непомітно вийшов з помешкання. Проте вже на ранок був затриманий працівниками поліції, і про все зізнався.
За результатами проведення досудового розслідування, обвинувальний акт стосовно вказаної особи скеровано до суду за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням у приміщення, санкція якої передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі – на строк від 3 до 6 років).
Проте суд, врахувавши в судовому засіданні вік злочинця, його ставлення до вчиненого, а також відшкодування ним завданої шкоди потерпілому, засудив підлітка до позбавлення волі з іспитовим терміном.
Прикрим у даній історії є те, що життя людини починається з лави підсудних!
Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківського відділу, юрист І класу.

Дорогого зятя, швагра, вуйка – Сергія Васильовича Захарчика – з ювілейним днем народження сердечно вітають тесть Микола, теща Ярослава, сім’я Цуняк – Роман, Наталія, Руслан, Андрій,
Сергій та сім’я Лоштин з
Польщі і бажають ювіляру
міцного здоров’я, гармонії,
душевного спокою, вірних
друзів, поваги від колег, радості від життя і своєї прекрасної сім’ї.
Хай нових днів ще буде
безліч,
Без ліку – щастя і
пісень,
Прийми вітання наші
щирі
В цей світлий ювілейний день.
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

25 квітня відсвяткував свій 50-річний ювілей житель с. Ільник Ігор Іванович Яворський.
З нагоди золотого ювілею, його сердечно вітають
люблячі мама Марія, батько Іван,
брат Роман з дружиною Галиною,
племінник Тарас з дружиною Христиною, племінник Святослав та маленька Софійка і бажають шановному імениннику:
Здоров’я, щастя не на рік –
На все життя бажаєм його
щиро,
Щоб радісним і довгим був Твій вік,
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.

РЕЗУЛЬТАТИ
голосування на виборах Президента України
під час повторного
голосування 21 квітня 2019 року
по Україні

Кандидат
Зеленський Володимир
Порошенко Петро

% голосів
виборців,
поданих за
кандидата
73.22
24.45

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата
13 541 528
4 522 320

РЕЗУЛЬТАТИ
голосування на виборах Президента України
під час повторного
голосування 21 квітня 2019 року по
Львівській області
Кандидат
Порошенко П. О.
Зеленський В. О.

% голосів
Кількість голосів
виборців, поданих виборців, поданих
за кандидата
за кандидата
62.79
815 966
34.49
448 186

РЕЗУЛЬТАТИ
голосування на виборах Президента України
під час повторного голосування 21 квітня
2019 року по ТВО №125
(Старосамбірський р-н, Сколівський р-н,
Турківський р-н, м.Самбір та частина
Самбірського району)
Кандидат
Порошенко П. О.
Зеленський В. О.

% голосів
Кількість голосів
виборців, поданих виборців, поданих
за кандидата
за кандидата
53.36
53 944
44.38
44 871
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Привезли додому вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості
Папір, на відміну від тканини, дуже примхливий матеріал, коли що-небудь з нього виготовляти. Він
рветься, мнеться, недобре переносить вологу. Але в Турківському районному Будинку дитячої та юнацької творчості працює талановита людина, керівник гуртка «Сувенір» Михайлина Рідкодим, яка навчила
своїх вихованців експериментувати з папером. Та так, що діти з нього роблять такі речі, які приносять
їм славу і визнання, їхніми роботами захоплюються, вони вражають і дивують своєю оригінальністю.
Нещодавно департамент освіти і науки Львівської ОДА, разом з Центром творчості дітей та юнацтва Галичини,
організували обласний заочний конкурс орігамі та паперопластики, під назвою «У чорному мажорі». У концертному залі ЦТДЮГ (м. Львів) відбувся заключний етап цього конкурсу («Стильний папір»), який провели відділ
технічної творчості та студія «Равлик» ЦТДЮГ. Разом зі школярами Дрогобича, Трускавця, Самбора, Рави-Руської,
Стрия,
багатьох
районів Львівщини,
будинків і центрів
творчості
взяли
участь у ньому й
представники Турківщини. Вихованці
гуртка «Сувенір» вибороли на обласному конкурсі чотири
перших, два других і
два третіх місця –
вісім нагород! Цією
перемогою вони
принесли славу не
тільки відділу освіти
Турківської РДА, а й
своєму наставнику і
батькам. Диплом і
перше місце присуджено Лесі Куриляк –
за
композицію
«Квіткова куля», Яні
Савельєвій та Ірині Критчак – за колективну композицію «Королева шахів», Яні Савельєвій, Юлії Миськів та
Вероніці Андрущакевич – за колективну композицію «Альбом-сюрприз», Карині Галишин – за композицію «Куб».
Почесний диплом і друге місце присуджено Камілі Чудак – за кусудаму «Казе» та Юлії Миськів – за композицію
«Арлекін», Третє місце компетентне журі присудило і нагородило дипломом Христину Галишин – за кусудаму
«Арлекін» та Яну Савельєву – за композицію «Підставка для олівців». Особливою відзнакою журі за найоригінальніший сувенір нагороджено вихованок гуртка Михайлини Рідкодим – Яну Савельєву, Юлію Миськів та Вероніку
Андрущакевич. Ми щиро вітаємо вмілих юних майстринь орігамі з перемогою і бажаємо їм нових творчих успіхів!
Минулого четверга у районному Будинку дитячої та юнацької творчості відбулося прекрасне і зворушливе свято
– свято вшанування переможців. На свою адресу дівчатка та їхній керівник гуртка почули багато похвальних слів
і від директора БДЮТу Софії Багай, і від керівників інших гуртків, своїх друзів.
Ольга ТАРАСЕНКО.

від 15 лютого 2019 р.
смт. Бориня
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок , розташованих за межами населеного пункту Бориня
Боринської селищної ради.
Розглянувши технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок , що надаються в
оренду ТОВ «Карпатська ВЕС» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій за межами населеного пункту на території
Боринської селищної ради, керуючись частиною другою
статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями
10 та 19 Земельного кодексу України, частиною другою
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (зі змінами) та заслухавши інформацію Боринського селищного голови І.Є.Яворського, Боринська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в
оренду ТОВ «Карпатська ВЕС» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій за межами населеного пункту на території
Боринської селищної ради
2. Затвердити базову вартість 1 кв.м землі по наступних земельних ділянках в такій кількості:
Ділянка №1 - площа 26000 кв.м., кадастровий номер
4625555300:04:000:0019, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 1227200,00 грн. .)
Ділянка №2 – Площа 10000 кв.м, кадастровий номер
4625555300:04:000:0020, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 472000,00 грн. .)
Ділянка №3 - площа 44000 кв.м, кадастровий номер

4625555300:04:000:0022, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 2076800,00 грн. .)
Ділянка №4 - площа 10000 кв.м.,кадастровий номер
4625555300:04:000:0023, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 472000,00 грн. .)
Ділянка №5 - площа 10953 кв.м.,кадастровий номер
4625555300:04:000:0024, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 516981,60 грн. .)
Ділянка №6 - площа 10000 кв.м,кадастровий номер
4625555300:04:000:0025, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 472000,00 грн. .)
Ділянка №7 - площа 1048 кв.м,кадастровий номер
4625555300:04:000:0026, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 49465,60 грн. .)
Ділянка №8 - площа 22999 кв.м,кадастровий номер
4625555300:04:000:0027, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 1085552,80 грн. .)
Ділянка №9 - площа 10000 кв.м,кадастровий номер
4625555300:04:000:0028, вартість 1 кв.м – 47,20 грн. (загальна вартість 472000,00 грн. .)
Ділянка №10 - площа 10000 кв.м, кадастровий номер
4625555300:05:000:0001, вартість 1 кв.м – 43,00 грн. (загальна вартість 430000,00 грн. .)
Ділянка №11 - площа 54940 кв.м.,кадастровий номер
4625555300:05:000:0002, вартість 1 кв.м – 43,00 грн. (загальна вартість 2362420,00 грн. .)
3. Встановити, що з моменту прийняття даного рішення, затверджені вартісні показники даних земельних
ділянок використати для нарахування орендної плати
за використання землі.
4. Рекомендувати обласній державній адміністрації у
Львівській області укласти нові договори оренди земельних ділянок ТОВ «Карпатська ВЕС» для будівництва та
експлуатації вітрової електростанції на території Боринської селищної ради (за межами населеного пункту) Турківського району Львівської області згідно з додатком № 1 (Інформація по ділянках, що потребують
укладення нових договорів оренди).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійнодіючу комісію із земельних питань
Селищний голова І.Є.Яворський

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС 019757,
видане 18.10.2010р. відділом у справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я Галини Миколаївни Миськів, вважати недійсним.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС
043851, видане 18.10.2010р. відділом у справах сім’ї, молоді
та спорту Турківської РДА на ім’я Юрія Михайловича Пукшина, вважати недійсним.

БОРИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять четверта сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 405

7 стор.
Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу дружину, матусю і невістку, жительку с. Явора – Світлану Степанівну Марусяк – з нагоди ювілею щиросердечно
вітають чоловік Іван, дочка Ангеліна, свекруха Марія та свекор Володимир і бажають їй
міцного здоров’я, щастя, радості, сімейного затишку та
Божої опіки.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже від
зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і
тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив Турківської державної податкової
інспекції щиросердечно вітає із ювілеєм колегу по
роботі Ігоря Івановича Яворського.
З почуттям захоплення і поваги в
це прекрасне свято дозвольте подарувати Вам букет найтепліших і
душевних побажань. Нехай ювілей подарує Вам море позитивних емоцій, щоб ні на секундочку Ви не пошкодували за
минулими роками. Здоров’я
Вам міцного, успіхів, душевного
спокою, родинного тепла і затишку, рясних Божих благословінь.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм радості й пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань.
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

Любу донечку, дорогу сестричку – Лілію Лоневську від щирого серця і з великою любов’ю вітають з
прекрасним ювілеєм, який святкуватиме на Великдень, мама
Дана, тато Володимир, брати
Микола та Іван з сім’ями.
Бажаємо Тобі, рідненька,
міцного здоров’я, здійснення
бажань, світлої радості в житті,
любові, злагоди, достатку, Божої
опіки на довгій життєвій стежині.
Нехай промінчик сонця у цей
день
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком,
Хай щастя усміхається Тобі
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава!

На світле свято Воскресіння Христового відзначатиме ювілей Лілія Володимирівна Лоневська.
Від щирого серця вітаємо зі святом нашу
дорогу і люблячу матусю, кохану дружину, добру невістку, щиру і чуйну
братову. Бажаємо Тобі, рідненька, неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щедрого віку.
Дозволь Тебе сердечно
привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен
день в житті!
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
З любов’ю – чоловік Любомир, дочки Яна і Ксенія,
син Микола, свекруха Ольга, чоловікова сестра Іванна з сім’єю.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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Наймолодшому учаснику турніру
Денису Сіданичу – 7 років, а
найстаршому – Михайлу Колчару – 58

пелич, третє – Вікторія Рисич
(також вихованці Василя Гуя).
Призери серед чоловіків та
жінок нагороджені медалями,
грамотами, цінними подарунками від сектору молоді та спорту
Турківської РДА. Призери серед
юних спортсменів та ветеранів
– грамотами, цінними призами,
а юний переможець Денис Сіданич – ще й кубком.

У вівторок, 23 квітня, відбувся чемпіонат району з настільного тенісу, який пройшов в чотирьох категоріях:
серед чоловіків, серед жінок, серед ветеранів та серед
дітей до 10 років «Юні надії».
У категорії серед юних спортсменів перемогу святкував другокласник Денис Сіданич, друге
місце виборов чотирикласник
Артем Максим, а третє другокласник Денис Бончук. Усі юні
спортсмени тренуються в тренера-викладача ДЮСШ «Юність»
Василя Гуя, який переконливо
переміг серед ветеранів; другим
став Михайло Колчар, а третє
місце – у Василя Поточного. Також Василь Гуй у напруженій боротьбі вирвав перемогу серед

Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та
спорту Турківської РДА.

Минулої неділі у Турці, на місцевому стадіоні, пройшли півфінальні поєдинки традиційного
весняного футбольного турніру “Кубок пам’яті Героїв”. У цьогорічних змаганнях взяло участь
8 команд. До фіналу дісталися дві найсильніші.
Так у першому півфінальному поєдинку команда з Борині розгромила суперника з Либохори – 8:1, а
другу путівку до фіналу, уже в додатковому часі, вибороли футболісти з Нижньої Яблуньки – 2:1.
Фінал “Кубка пам’яті Героїв” пройде у вівторок, 30 квітня, на турківському міському стадіоні “Карпати”. Початок матчу – о 14.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ВС 067003), видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я Марії
Миколаївни Демко, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проектів регуляторних актів
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проектів рішень сесії Турківської міської ради «Про встановлення ставки транспортного податку на 2020 рік»,
«Про встановлення ставки єдиного податку на 2020 рік»,
«Про встановлення ставки туристичного збору на 2020
рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2020 рік», «Про встановлення ставок земельного податку на лісові землі на
2020 рік».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської
ради.
Проекти регуляторних актів та аналізи його регуляторного впливу будуть розміщені (оприлюднені) на офіційному сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua).
Термін приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторного акта становить один місяць з дня
оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів
його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних
актів та аналізів його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу розробника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./
факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу
turkamrada@ukr.net

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

Продається дерев’яний приватизований житловий будинок в
м. Турка по вул. Січових Стрільців, недалеко від центру міста. Є
господарські будівлі, сад, город, всього – 18а. Ціна – договірна. Контактний телефон: 0990930620.
Дочірнє підприємство зі 100% іноземним капіталом «Юсенко
Україна» Корпорація «Юсенко Інтернешнл Інк.» повідомляє про
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря для свердловини №2 - Вовче, яка розташована за
адресою: c.Лімна, Турківський р-н., Львівської обл..
Джерелами викидів є нафтоналивна ємність, шахтний та дренажний колодязі, свіча розсіювання газу та зварювальний пост. Обсяги
викидів становлять (т/рік): вуглеводнів граничних С12-С 19 – 0,005,
заліза оксиду – 0,0002, мангану та його сполук – 0,00001, матану –
0,2, етану – 0,04, пропану – 0,04, бутану – 0,08. Згідно ступеня впливу
на забруднення атмосферного повітря, об’єкт відноситься до третьої групи.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації у Лімнянську сільську раду (Львівська
обл, Турківський р-н, с. Лімна).

Робота за кордоном.
Потрібні люди на господарство, прибирання садів,
обрізку гілля. Тел.: 0988356134. Віталій.

«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498 Індекс 68486

У середу, 17-го квітня, близько 12:55, поблизу с. Явора, електропоїзд, сполученням Львів-Сянки, збив чоловіка. 48-річний
місцевий житель, інвалід дитинства (глухонімий), йшов по
колії, й очевидно, не почув сигналу, а машиніст не встиг загальмувати.
На жаль, уже й важко пригадати, скільки смертей трапилося на
залізниці, що проходить у межах Турківського району, в тій же Яворі,
Нижній та Верхній Яблуньці, чи Сянках. Старожили кажуть, що з
часу закінчення Другої світової війни – це вже більше сотні.
Наш кор.

У суботу, 20 квітня, о 05:29 год., у с. Нижнє Висоцьке, в дерев’яному житловому будинку, трапилась пожежа, в якій загинув 74-річний власник помешкання – інвалід дитинства.
Достеменну причину пожежі наразі не встановлено. Відомо лише
те, що пожежні знайшли дідуся, що проживав самотньо і в бідності,
обгорілим, навприсядки біля пічки. А тому можна зробити припущення, що він присів туди, щоб викурити цигарку, і можливо, задрімав, а власне недопалок спричинив пожежу.
Наш кор.

“КУБОК ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ”
РОЗІГРАЮТЬ БОРИНЯ ТА НИЖНЯ ЯБЛУНЬКА

З 2 травня 2019 року вступають у дію
нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на
ім’я територіальних органів Державної
фіскальної служби України, для сплати
коштів єдиного внеску та фінансових
санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.
Звертаємо увагу, що до 26.04.2019 діють
старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної
служби України.
Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від
10.01.2019 № 7-р у квітні поточного року
вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11
травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків
і зборів припадає на вихідний день 30 квітня
2019 року. Нормами податкового кодексу
України не передбачено перенесення
термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57
Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно
здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області.

СМЕРТЬ НА КОЛІЇ

НА ПОЖЕЖІ ЗАГИНУВ ДІДУСЬ

чоловіків. Друге місце
посів Мар’ян Марич, який
не справився з хвилюванням, що завадило йому
стати чемпіоном, а бронзу на досвіді здобув уже не
молодий Михайло Колчар,
якого не змогли посунути
з призового місця набагато молодші учасники. Серед жінок, а точніше в цій категорії змагалися дівчата шкільного віку, перше місце виборола
Юля Марич, друге – Іванна По-

ÂÑÒÓÏÀÞÒÜ Ó Ä²Þ
ÍÎÂ² ÐÀÕÓÍÊÈ ÄËß
ÑÏËÀÒÈ ªÑÂ

26 êâ³òíÿ 2019 ðîêó

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Відділ культури, працівники районного Народного дому, працівники народних домів району, художній керівник НД с. Верхнє Висоцьке Оксана
Копко висловлюють щире співчуття бібліотекарю бібліотеки с. В. Висоцьке Людмилі Дребот та директору НД с. В. Висоцьке Володимиру Дреботу
з приводу тяжкої втрати – смерті батька та тестя – Ярослава Черепанина.
Стоматологічний колектив Турківської поліклініки висловлює щире співчуття лікарям-стоматологам – Ігорю Івановичу та Віталію Ігоровичу Цекотам –
з приводу тяжкої втрати – смерті батька і дідуся – Цекота Івана Миколайовича.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють
глибоке співчуття лікарям-стоматологам поліклінічного відділення Турківської
КЦРЛ – Ігорю Івановичу та Віталію Ігоровичу Цекотам – з приводу тяжкої
втрати – смерті батька і дідуся.
Колектив Нижньовисоцької сільської ради глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього голови колективної селянської спілки «Світанок» Миколи Івановича Буштина і висловлює щире співчуття дружині
Людмилі Іванівні, рідним і близьким покійного.
Колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире співчуття працівнику школи Миколі Йосиповичу Біласу з приводу тяжкої втрати – смерті
брата.
Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття вчителю
історії Володимиру Степановичу Горбовому з приводу смерті тещі – Комарницької Катерини Іванівни.
Працівники пункту Бориня Турківської підстанції КЗ ЛОР ЛОЦ МДМК висловлюють щире співчуття старшому водію Василю Володимировичу Комарницькому та водію Володимиру Васильовичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – смерті тестя та свата.
Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире співчуття вчителю математики Людмилі Іванівні Буштин з приводу передчасної
смерті чоловіка - Миколи Івановича.
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