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Щиросердечно вітаю із 20-річчям від дня народження свою
милу, люблячу похресницю – Світлану Іванівну Яворську із с.
Бережок.

Нехай Господь додасть Тобі, доро-
генька, нових сил і натхнення для
здійснення сподівань і мрій.

У цей прекрасний час прийми від
мене щирі побажання міцного здоров’я,
спокою, душевної рівноваги, перемог на
життєвій стежині. Гарного настрою Тобі
завжди, море квітів, усмішок, любові,
Господньої ласки і опіки.

Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень.
Прийми вітання найщиріші

В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичу не на рік –
На все життя бажаю його щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
З любов’ю – хресна мама Стефанія Вишинська.

Дорогого свата, добру і щиру  людину –Богдана Васильовича
Гайгеля, жителя с. Явора, із 60-річним ювілеєм щиросердеч-
но вітає сваха Марія з сім’єю і бажає ювіляру неба безхмарно-
го, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щас-
ливого віку!

Хай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обмина-

ли,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сія-

ло.
Хай надійних людей Вам життя по-

силає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай рахунку не буде щасливим ро-

кам,
Хай Бог помагає, ріднесенький,

Вам.

Дорогу, любиму, турботливу, найріднішу у світі бабусю і маму,
жительку м. Турка – Ганну Омелянівну Павлик – з 60-річчям
від дня народження щиро вітають онуки Микола, Михайло,

Христина та Олександр, дочка Уляна з
сім’єю та вся родина і бажають дорогій
ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
безхмарного неба, Господньої ласки і оп-
іки на довгі, щасливі і мирні роки.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

Правління Явірського споживчого товари-
ства щиросердечно вітає із 70-річним юві-
леєм, який відзначатиме 25 травня, колиш-
нього головного бухгалтера споживчого то-
вариства Стефу Василівну Луб.

Шановна ювілярко!
У цю прекрасну ювілейну днину сердечні

вітання Ви прийміть від нас. Хай доля дарує
добро і щастя, міцне здоров’я, море земних
благ, в усіх ділах – Господнього благословен-

ня, миру і благодаті Божої
– в душі. Нехай  цей день
буде для Вас дійсно раді-
сним і наповненим Божою
присутністю. Многая Вам
літ!

Щоб спокій і мир пану-
вали в родині,

Щоб сонце всміхалось
при кожній годині,

Нехай обминають Вас
болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва доро-
га!

Хай легко працюється, гарно живеть-
ся,

Все множиться, вміється і додається,
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

У ці травневі чудові дні відсвяткувала свій юві-
лей прекрасна душею, добра, щира людина,
вмілий педагог – Оксана Степанівна Гав’як, зас-
тупник директора з навчально-виховної роботи
Завадівського НВК.

Шановна Оксано Степанівно!
Доля подарувала Вам активне, багате і цікаве

життя. Притаманний Вам талант організатора,
педагога, помножений на велике бажання роби-
ти добро людям, став запорукою Вашої успішної
праці на ниві освіти. Бажаємо Вам щастя і здоро-

в’я, гараздів і достатку, ро-
динного затишку і любові
рідних та друзів, колег по
роботі. Нехай завжди на
Вашому небосхилі сяє со-
нечко і буде тепло від усмі-
шок і щирої шани!

На килимі життя, не-
мов чарівна м’ята,

Розквітла Ваша юві-
лейна дата!

Хай цвіт життя повік
не одцвітає,

Хай Матір Божа Вас охороняє.
Ісус Христос з небес благословляє,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!
З повагою – колектив методичної служби райо-

ну та заступників директорів.

Дорогого брата, жителя м. Турка Михайла Івановича Бегея з
ювілеєм – 60-річчям від дня народження,
яке святкуватиме 28 травня, щиро вітає
брат Володимир з сім’єю і бажає міцного
здоров’я – з роси і води, щастя, благопо-
луччя, Божої опіки на щодень і довгий вік.

Ювілей життєвий – то не просто свя-
то,

То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь поси-

лає
І душі не гасне світлий оберіг.

ÃÅÐÎ¯ ÍÅ ÂÌÈÐÀÞÒÜ
ВОНИ ДЛЯ НАС І ПАМ’ЯТЬ І ДОРОГОВКАЗ

Непроста історія українського народу, наскрізь пройнята духом боротьби за свою неза-
лежність, пам’ятає тисячі своїх синів, які в різні роки віддали життя, щоб ми могли жити у
вільній державі мирно, заможно і щасливо. В літопис історії записані подвиги воїнів відважних
дружин Святослава та Володимира, козацьких полків Запорізької Січі, бійців Української Га-
лицької Армії, Січового Стрілецтва, Української Народної Республіки, патріотів Організації
Українських Націоналістів, Героїв Української Повстанської Армії, непохитних шестидесят-
ників та вже новітніх Героїв Небесної Сотні та учасників АТО.

Всі, хто віддав життя за праведні українські ідеали, є нашими янголами, що освітлюють дорогу до
справді незалежної Української держави. Боротьба триває, і віриться, що під їхнім заступництвом ми
збудуємо величну Ук-
раїну. І це буде найб-
ільшою пам’яттю пе-
ред тими, хто віддав
життя за неї.

Учора на Турків-
щині, як і в Україні за-
галом, ми відзначали
Свято Героїв. З цієї на-
годи голова районної
ради Володимир Ло-
зюк (на фото), заступ-
ник голови РДА Юрій
Лило, представники
міської ради, установ
та організацій району,
учасники АТО поклали
квіти до визначних
місць райцентру, які
щодня нам нагадують
про великий подвиг
патріотів. Корзини з
квітами лягли до  па-
м’ятників Героям АТО,  Степану Бандері; стенду Героям Небесної Сотні, а також до меморіальних
дощок прапороносцю Майдану Роману Сенику, загиблим учасникам АТО – Юрію Міську та Олександру
Ільницькому («Барні»). А в актовій залі Турківської дитячої музичної школи було зорганізовано патріо-
тичний концерт.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Парафіяни с. Яворів щиро вітають з днем народження,
який відзначатиме 27 травня, свого настоятеля о. Василя і
бажають йому міцного-міцного здоров’я,
невсипущої життєвої енергії, світлої ра-
дості в житті, благополуччя, успіхів на ниві
служіння Господу і людям.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та ми-

ром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість,
Пречиста Діва хай в житті допома-

гає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Парафіяни церкви Вознесіння с. Сянки щиро вітають сво-
го настоятеля отця Василя з ювілейним днем народження,
яке відзначатиме 27 травня, і бажають міцного здоров’я,

добра, миру, Господнього благословен-
ня на многії літа.

Прийміть найщиріші вітання,
Від громади церковної шлем поба-

жання.
Бажаємо миру, здоров’я, щасливих

Вам літ!
Щоб довіку несли Ви Божу науку у

світ.
Хай світ потепліє від Божого сло-

ва,
Хай радість щодня Вам Бог посилає
І Вашу родину благословляє.

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³ òà óñ³õ íåáàéäóæèõ!

Колектив редакції газети «Бойківщина» щиросердечно
вітає із ювілеєм свого колишнього колегу –

Îëåãà Â³êòîðîâè÷à
ÊÀÍÀÐªªÂÀ.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре,
завжди залишатися оптимістом і
з такою легкістю передавати свій
настрій, погоду духу всім, кого
зустрічаєте на своєму шляху.
Родинного Вам затишку, наснаги
та міцного-міцного здоров’я. Нехай
ніколи у Вас не буде причин для суму,
радість та задоволення від життя
приносять рідні та друзі. Нехай у
Ваших очах завжди світиться щастя, а Небеса огортають
Вас своєю благодаттю на многая-многая літа!

Від щирого серця вітаємо із прекрасним ювілеєм – 60-
річчям від дня народження – дорогу нам людину – Михайла
Івановича Бегея.

Бажаємо, аби на життєвому шляху сіялося і родилося тільки
добро, множилися щастя, здоров’я, достаток, благополуччя,
роки залишали по собі лише світлі спогади, а майбутнє готу-

вало багато щасливих літ, сповнених радістю,
добром, надією, Господньою ласкою і

благословенням.
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.
З любов’ю – сестра Люба, швагро Володимир, племінники

Микола з сім’єю і Володимир з сім’єю.

У ці прекрасні травневі дні святкує свій ювілей начальник
автоколони ДП «Турківське лісове господарство» Михайло
Іванович Бегей. Колектив лісгоспу сердеч-
но вітає шановного ювіляра і бажає йому
міцного здоров’я, родинного тепла,
успіхів у справах, миру, шани, достат-
ку – у домі, Божої ласки і благосло-
вення – на многії і благії літа!

Із ювілеєм Вас вітаєм,
Щоб до ста літ весна цвіла!
Щиросердечно Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і добра!

Топчак Роман Васильович, який проживає у
м. Львів, потребує  фінансової допомоги для
лікування.

Роман є учасником бойових дій АТО, був на пе-
редовій, мобілізувався напередодні 2019 року.

Після тривалого лікування Роману діагностова-
но онкологію правої нирки.

Львівський онкоцентр не має можливості про-
вести необхідну операцію. ЇЇ і зголосилася провес-
ти клініка у Польщі  (м. Варшава).

Вартість лікування та перебування у польській
клініці становить 180,0 тис. гривень. Меншу поло-
вину родина Романа зібрала.  На сьогодні необхі-
дно ще 100,0 тис. гривень.

Просимо не бути байдужими та  розглянути
можливість надання допомоги для лікування Топ-
чака Романа.

Банківські реквізи:
Приватбанк: поповнення картки

5168742717797371 з метою лікування Топчака
Романа Васильовича

Отримувач:
Яковець Оксана Степанівна  (мама Романа)

моб. тел. 0677921721.
Щиро дякуємо за можливість долучитися до

збору коштів і допомогти родині! Не будьте бай-
дужими. Дякуємо за розуміння.

ÍÀÃÎÐÎÄÈ – ÍÀÉÊÐÀÙÈÌ
У четвер,16 травня, у Всесвітній

день вишиванки, у Львівському про-
фесійному коледжі готельно - ту-
ристичного і ресторанного сервісу
відбулось нагородження переможців
і призерів IV етапу всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дис-
циплін, ІІІ етапу всеукраїнського кон-
курсу захисту науково-дослідниць-
ких робіт, міжнародних олімпіад, кон-
курсів та педагогічних працівників,
які їх підготували.

Участь у заході взяли голова
Львівської обласної ради Олександр
Ганущин, керівник апарату Львівської
обласної державної адміністрації Мар-
іанна Вільшинська та директор депар-
таменту освіти і науки Львівської ОДА
Любомира Мандзій.

Відтак вони вручили подяки та гро-
шові премії переможцям та призерам
міжнародних, всеукраїнських олімпіад
і конкурсів, а також педагогічним прац-
івникам, які мають вагомі досягнення
в підготовці обдарованих учнів.

Серед нагороджених – учениця ІІІ кур-
су Боринського ПЛ НПР, чарівна, тала-
новита дівчина – Христина Сиплива та викладач української мови та літератури, чудовий, знаючий
педагог з великим досвідом – Орися Рик.

Наш кор.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ – ПП «ТУР - АВТО»

ÇÍÅÂ²ÐÀ ÒÀ ÁÀÉÄÓÆ²ÑÒÜ – ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ÑÒÀÍ ËÞÄÈÍÈ
Минулої неділі в нашому місті відбулися дві події, які засвідчили про незрозумілу байдужість

широкого загалу містян. У мистецькому центрі «Україна» звітував міський голова Геннадій
Когут, практично в пустому залі. Прийшли лише працівники апарату міськради та один  чи
два депутати. Не відомо, чому цей захід проігнорували члени ГО «Майдан Турківщини» та ГО
«Учасники АТО Турківщини»,  інших «патріотичних» громадських організацій, які зазвичай
демонструють свою «активну» життєву позицію. Тут напрошується висновок:  або ми
задоволені тим, як розвивається наше місто, або в безнадії махнули рукою на все, мовляв: «І
так нічого не зміниться».

Прибув на звіт мера, знайшовши час, депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський. Схвально
висловившись  про роботу міської ради та голови, вручив почесні грамоти колективу мерії та особисто
Геннадію Йосиповичу. Ще більше дивує те, як ми вшанували День пам’яті жертв політичних репресій.
Біля скульптури Божої Матері священнослужителі міста відслужили молебень, на який прийшло близько
10-ти осіб. Власне це яскраво засвідчує, як ми цінуємо свою історію та шануємо Героїв, що віддали
життя за нашу незалежність. І тут йдеться про всіх нас: представників влади, громадських та політичних
активістів. Це – велика ганьба для міста та Турківщини в цілому.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Проаналізувавши подані доку-
менти, члени конкурсної комісії
поіменним голосуванням одно-
голосно визнали переможцем
ПП «Тур - Авто»  й рекомендува-
ли голові РДА укласти відповідні
угоди з переможцем конкурсу. А
20 травня підписано розпоряд-
ження голови РДА «Про введен-
ня в дію рішення районного кон-
курсного комітету з розгляду кон-
курсних пропозицій та прийнят-
тя рішення про визначення пе-
реможця конкурсу на автобус-

Минулого тижня, під керівництвом першого заступника
голови РДА Миколи Яворського, проведено конкурс з визна-
чення перевізника для роботи на восьми приміських маршру-
тах загального користування в межах Турківського району.
Йдеться про маршрути: Турка –Красне, Турка –Карпатське,
Турка-Боберка, Турка-Либохора, Турка-Лопушанка, Турка-Радич,
Турка-Мельничне та Турка-Закіпці.

них маршрутах загального кори-
стування, які не виходять за
межі території Турківського рай-
ону, від 17 травня 2019 року».
Договори з перевізником буде
укладено строком на 5 років, на
період з 10 червня 2019 р. по 9
червня 2024 р.

Розповідаючи про конкурс,
якось стає дивним, що голови
місцевих рад, депутати районної
ради з часу оголошення конкур-
су не подали жодної пропозиції
щодо графіка маршруту, чи інших

аспектів, пов’язаних з ним. Про
це проінформував нас началь-
ник відділу житлово-комуналь-
ного господарства та інфраструк-
тури райдержадміністрації Олег
Сподарик. Хоча на сесіях рай-
онної ради,  колегіях РДА, особ-
ливо, коли звітують перевізники,
виникає чимало запитань та
критики щодо графіків руху та
протяжності маршруту. До речі
долучитися до врегулювання
проблеми пасажирських пере-
везень в районі, подавши про-
позиції до конкурсного комітету,
всіх бажаючих неодноразово
закликали голова Турківської
районної ради Володимир Ло-
зюк та голова РДА Олександр
Лабецький.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ØÀÍÓÂÀËÜÍÈÊ²Â ÔÓÒÁÎËÓ!
У неділю, 26 травня, о 12.00 год., на турківському міському стадіоні “Карпати” відбудуться збори

представників команд щодо участі у чемпіонаті району з футболу. Після цього, о 15.00 год., відбудеть-
ся матч чемпіонату області. Турківські “Карпати” прийматимуть ФК “Бори” (с.Бориничі Жидачівсь-
кого району).  Гратимуть лише дорослі склади, оскільки команди юнаків у суперника немає.



24 òðàâíÿ 2019 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                          3 стор.

26 травня святкуватиме свій 50-ий день народження
житель м. Турка Володимир Ігнатович Яворський. З юві-
леєм дорогого чоловіка, любимого тата
щиро вітають дружина Оксана та до-
нечки Марія, Світлана, Ірина, Аню-
та і бажають доброго здоров’я,
великого родинного щастя, дов-
голіття.

Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі ба-
жань.

Щоб доля дарувала тільки радість –
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне.

20 травня відсвяткувала свій ювілей – 90-річчя від
дня народження – дорогенька матуся, бабуся, прабабу-
ся, жителька с. Мельничне – Леонтина Михайлівна На-
нівська. Зі славним ювілеєм дорогу іменинницю щиро
вітають дочка Ліда, сини Михайло та Іван, онуки Галина,
Ірина, Микола, Микола, Іван та Віталій; правнуки Оленка,
Соломія, Ірина, Мирослав, Олег, Артем, Тимофій, Родіон,
Маркіян; невістки Люба, Марія, Анастасія, Світлана; зяті

Микола і Мирон.  Від щирого серця рідні
бажають їй доброго здоров’я і Божого
благословення на многії і благії літа.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Дорогу, прекрасну душею, завжди життєрадісну Тетяну
Іванівну Теслюк з ювілейним днем народження, який
святкувала 23 травня, сердечно вітає Галина з сім’єю і
бажає люблячій ювілярці неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого
віку!

Знову квіти цвітуть, скоро ранки
вмиватимуть роси,

Спалахнула довкола земля сма-
рагдовим вогнем,

Бо прийшла вже весна, і небес-
на засяяла просинь,

Щоб Тебе привітати з цим пре-
красним, урочистим днем!

Це Твій день, ми хочем Тебе при-
вітати,

Не сумуй, веселись і в здоров’ї живи
до 100 літ!

Хай Твій шлях попровадить Пречистая Божая
Мати

І Небесний Ісус береже Тебе завжди від бід!

Дорогого, люблячого чоловіка, доброго, турботливого
батька, найкращого у світі дідуся – Оле-

га Вікторовича Канарєєва – з юві-
леєм сердечно вітають найрідніші
люди. Бажають ювіляру міцного
здоров’я, життєвого оптимізму,
душевної радості, благополуччя,
любові від рідних, поваги від лю-

дей, Божої опіки і благословен-
ня.
Тобі минуло, рідний, 70!

Із вдячністю ми хочемо вітати –
За мудрість батьківських порад,

За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за умілі руки золоті,
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

– Мій батько помер у роки
війни – у 1942-му, в часі сінокосів.
Колись він служив в австрійській
армії, у Першу світову війну
навіть мав якесь військове зван-
ня. А незадовго й мати пішла у
вічність – восени, 1943-го. Мені
чомусь так здається, що якби
вони не померли, то ми б із сес-
трою Софією Сибіру не бачили.
Один з моїх братів пішов служи-
ти у дивізію «Галичина», інший
був у селі писарем, він міг виїха-
ти, і кудись втекти, але не зро-
бив цього – пішов у бандери, за-
хищати Україну. Та й я, малий,
попри них, міг  якусь записку-
другу в ліс віднести. Ось і через
те, очевидно, нас із сестрою й
репресували. Пригадую, як у
1944-му привезли в наше село
кіно, а родом я сам із Либохори.
Ну, і мене закортіло подивити-
ся. А хлопці й кажуть: «Василю,
тебе не пустять у кіно» «Чому?»
– запитав у них. «Бо твої брати
не пішли в совєтску армію». Мене
тоді й справді не пустили на
фільм. Я ніколи того не забуду, –
розповідає Василь Іванович. –
Жили ми в селі не бідно, газду-
вали. Середняками були, як на
нас казали. Тримали і коней, і
волів, але за перших совітів коні
від нас забрали, залишивши
нам одного кривого коня.

–Василю Івановичу, то як же
ви потрапили на Сибір?

– Надворі стояла холодна
зима 1946-го року. Я сидів у хаті.
Аж глянув у вікно, біля хати чую
рух – прийшли якісь чоловіки,
озброєні: певно, застава. Див-
люсь, обступили нашу хату. Огля-
дають і се і те, стало зрозуміло,
що прийшли виселяти. А в мене,
малого, була одна думка: як утек-
ти? І я втік! А потім плакав, чого
я втік. А знаєте, як утік? Мав у хаті
дерев’яники, в яких ходив взим-
ку до стайні, чи до стодоли. На
босі ноги надів їх і кажу солда-
тові, що «хочу на сторону». А хата
наша стояла обіч дороги. Я шви-
денько забіг за кут хати, зали-
шив дерев’яники за кутом хати
так, щоб їх було видно, наче я там
стою, а сам давай тікати, босим,
не менше як 2 кілометри по снігу
біг. Прибіг до дідової хати. Дід
здогадався, в чому справа. Зас-
тавив мене вилізти на піч і ніку-
ди з неї не злазити. Сам по-
спішив у село, щоб дізнатися, що,
де і як. Прийшовши, нічого мені
не сказав, ні так ні сяк – промов-
чав. З хати мене не виганяв, але
я зрозумів, що зі мною  йому буде
сутужно. Трохи побув-пожив і
пішов далі – до маминої сестри,
а в цьоці також велика сім’я
була – восьмеро чоловік. Мене
вони з хати не виганяли, приюти-
ли, але сім’я велика, жити стало

тяжче. Тому на тім мої мандри
не закінчилися. Далі я пішов до
вуйка, в якого було двоє дітей –
син і дочка. Думаючи, може там
не так тісно, як у попередніх
сім’ях, зайшов до оселі. Вуйчи-
на дала мені попоїсти. Я поїв,
потім вуйко став та й каже мені:
«Васильку, іди мені з хати, бо
через тебе мене виселять на
Сибір». О, «Сибір» – то страшне
тоді було слово, всі його бояли-
ся, як не знати чого. І я вийшов, і
перший раз в житті  заплакав.
Іду по дорозі й думаю, чого ж я
тікав? Поїду на Сибір сам, там
сестру мою взяли, що буде, то
буде. І поїхав, бо не мав куди діва-
тися. Шукали сусіди, де пацан ся
дів? Не знайшли. Але я не жа-
лію. Бо, як мовиться, побачив
світу, і людей різних, і смертей
всяких, і біди. Але Господь да-
вав і дає мені  сили витримати
все.

 Переселений Василь був не-
далеко від Іркутська, де працю-
вали великі цегельні заводи.
Селище називалося Лисіха. Там
знаходилася жіноча тюрма, це
була закрита зона. Трохи далі від
тюрми був Лисіхінський цегля-
ний завод, на якому робили всі
репресовані із Західної України
– з Волині, Тернополя, Івано-
Франківська, а також з Молдавії
були люди. Жили переселенці в
спеціально збудованих для них
бараках.

– На перших порах, у холод-
них бараках, вкривалися, хто чим
міг. І не було права поскаржити-
ся на це. Та й кому? Коли ти є
ворог совєтський, – пригадує дід
Василь. – При заводі була ко-
мендатура і спеціальні нагля-
дачі. На перших порах ніхто не
мав права відлучитися з посе-
лення.  Пізніше стали видавати
так звані, «вовчі» паспорти, тер-
міном на 6 місяців. Бо до Іркутсь-
ка, до тих цегельних заводів, ми
йшли пішли, кілометрів з десять.
А коли ти був без документів,
могли виникнути проблеми. Як
харчували нас? Давали їсти так,
аби не вмерли.  Потім за вико-
нану роботу стали платити гроші.
І за свої гроші в магазині, який
знаходився на території селища,
можна було ще щось собі купи-
ти. Я вмів їздити кіньми, бо в нас,
як я згадував раніше, була ко-
лись своя порядна господарка.
Крім нашої, там, до Сибіру, були
вислані ще сім’ї із Либохори. За-
вод з виробництва цегли працю-
вав цілодобово. За зміну випус-
кали не менше 38 тисяч штук
цегли. Тож, коли був молодший,
їздив кіньми, підвозив, що тре-
ба було, а коли став старший, на
іншу роботу пішов. Пам’ятаю, як

Сталін умер: 5 хвилин гудів гудок
заводський, а кожен з нас мав
стояти  ці хвилини у мовчанні. Із
військової комендатури дивили-
ся за кожним. А я чомусь стояв
та й усміхався. «А ты что такой
веселый?». «А навіщо мені пла-
кати?» – запитав, «Если надо,
то й завоешь!» – крикнув на мене
солдат.

Були моменти, коли пересе-
ленці й весело проводили час,
забавлялися. Там Василь від
одного з музикантів, молодого
іванофранківця, навчився грати
на баяні.  Тут же, в Сибіру, влада
заставляла організовувати ком-
сомольські бригади, але Василь
Інак в комсомол не поступав. Не
хотів.

– Якось серед виселенців
пішов слух, що після смерті Ста-
ліна будуть переглядати наші
справи . А ті, хто підуть добро-
вольцями в радянську армію,
прослужать рік, можуть написа-
ти запит про амністію у Верхов-
ну Раду. Так я й пішов служити у
військо на Далекий Схід, у пол-
кову школу сержантів, – продов-
жує згадувати Василь Іванович.
– Після року навчання відправи-
ли продовжувати службу на Кам-
чатку. Там мене, та ще одного
хлопця, й заставили поступити в
комсомол. Але вирішив, якщо
мене запитають, чи вірю в Бога,
то скажу, що вірю і від Нього не
відречуся. Проте ніхто нічого та
ні про що мене не питав, лише я
поставив підпис, і мене, курсан-
та, привітали зі вступом у ряди
комсомолу. Це було у 1955 році.
З армії я й написав лист на ім’я
колишнього Голови Верховної
Ради СРСР Климентія Вороши-
лова з проханням про звільнен-
ня. Раптом приходить до мене
звістка від сестри Софії, яка
пише у ньому: «Брате, прийшло
мені з Москви повідомлення, що
я можу їхати, куди хочу». Радість
велика опанувала мною за сес-
тру. Та й зажевріла надія, що й я
зможу невдовзі приїхати додо-
му. Я ж повернувся із Сибіру на
Турківщину в 1964 році.

Василь Інак – великий патрі-
от рідної землі.  Багато про  сиб-
ірське заслання він не хоче зга-
дувати, хоча пам’ять про цю сто-
рінку в його долі  завжди живе в
його серці.

– Нині я пригадую слова свого
брата, який казав, що тільки тоді,
як українці повністю поміняють
свій світогляд, настане справж-
ня і вільна Україна. Я сповідую
великого українського поета-
пророка Тараса Шевченка, там
написано про все. Особливо у
поемі «Сон»:

Той мурує, той руйнує.
Той неситим оком –
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину… Я би такі

таблиці зі словами великого по-
ета повісив у кожному чинов-
ницькому кабінеті. Тому у своє-
му житті я тільки покладаюся на
Бога, хоча й довіряю людям. Але,
окрім Господа, нікому не вірю.

Ольга ТАРАСЕНКО.

×ÀÑÒÈÍÓ ÆÈÒÒß
ÏÅÐÅÁÓÂ Ó

ÑÈÁ²ÐÑÜÊÈÕ ÁÀÐÀÊÀÕ
Високий на зріст, сивоволосий чоловік, із ще по-молодечому

дзвінким і бадьорим голосом, 84-річний Василь  Інак, житель с.
Верхнє Висоцьке, зазираючи в особисті сторінки пережитого
ним минулого, може розповісти дуже й дуже багато. Бо жит-
тєва стежина його, як кажуть, не була встелена пахучими
квітами і ніжним пісочком, а колючим терням і гострими кам-
інчиками. Всього набачився Василь Іванович – добра і не-
статків, зради і вірної дружби, радості і жалю… Він належить
до тих, хто в часи післявоєнного лихоліття з багатьма реп-
ресованими, в тому числі й жителями нашого району, та свої-
ми рідними, скуштував сибірської баланди.

Потрібні охоронники: чолові-
ки (жінки). Тел.: 0675416258;
0952304181; 0675416224.

Загублений військовий квиток – НК 6517981, виданий 22.06 1977р.
Турківським РВК на ім’я Івана Васильовича Ватага, вважати не-
дійсним.

Загублений військовий квиток – НК 5526821, виданий Турківським
РВК на ім’я Миколи Миколайовича Ільницького, вважати недійсним.
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Колектив Завадівського НВК щиросердечно вітає із юві-
лейною датою, яку святкувала 21 травня, заступника дирек-
тора Оксану Степанівну Гав’як і бажає шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм радо Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра!
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла!

Виконком Боберківської  сільської ради щиро
вітає з днем народження, яке відзначила 22
травня, землевпорядника Лідію Василівну
Сорочич і бажає їй міцного здоров’я, щастя,
радості, добробуту та Божого благословен-
ня.

Хай Бог милосердний  з високого
неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогого, турботливого, люблячого сина, чоловіка, батька,
брата – Петра Васильовича Стебівку, жителя с. Яворів, з 50-
річчям від дня народження щиро вітають мама Ірина, бать-
ко Василь, теща Любов, тесть Микола,
дружина Галина, дочка Ганна, син Іван,
сестри Марія та Оксана, брати Володи-
мир, Микола та Василь, швагри та брато-
ви і бажають ювіляру міцного здоров’я,
щастя, родинного тепла, Божої опіки на
многії літа.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться до-

рога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.

У цю прекрасну світлу днину маленьку іменинницю, добру
і чарівну дівчинку, яка святкує свій 5-й рочок життя, дорогу,
милу, ніжну, життєрадісну, прекрасну внучку, племінницю, дво-
юрідну сестричку, жительку с. В. Висоцьке – Ілону Володими-
рівну Грицу – щиросердечно вітають бабуся Марія, дідусь
Микола; вуйки Іван, Степан, Микола, цьоці Надія, Марія, Те-
тяна; двоюрідні сестри та брати – Марина, Аліна, Вікторія,
Ангеліна, Іванна, Мар’ян, Владислав, Микола. Усі вони від
усього серця бажають своїй іменинниці  веселого настрою,
радості і багато несподіваних сюрпризів, хороших друзів, ціка-
вих подій.

Завжди будь красунею і розумницею, радуй своїх близь-
ких і сама завжди посміхайся. Нехай твоя усмішка, як
весняне сонце, завжди сяє на обличчі.

В цей день лиш для Тебе
Сміється сонце з неба.
І ніжно пахнуть квіти
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко.

І котик походжає –
Тобі добра бажає.

Тож прийми від нас це привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Здійсняться всі Твої бажання.

ÕÐÅÑÍÓ ÄÎÐÎÃÓ
ÎÆÈÂËßÒÜ ÑÒÀÒÓßÌÈ

Хресна дорога – чудова нагода і велика можливість для кожної віруючої людини взяти участь
у різних духовних практиках та молитві, поклонитися стражденному за нас, грішних, Ісусу
Христу в часі Великого Посту, щиро помолитися за своє здоров’я і здоров’я рідних, за Україну,
її відважних Героїв, попросити у  Спасителя миру, злагоди, щасливої долі. На Турківщині також
є така Хресна дорога, яка  знаходиться в Завалині, на вул. Травнева, неподалік  автоколони
Турківського лісогосподарського підприємства. Можна бачити, як в будень чи у свято,  зран-
ку, вдень, і навіть пізно ввечері, сюди приходять люди, аби пройтися цією  Хресною дорогою з
молитвою в серці і на устах.

Невеличка група ентузіастів  з
десяток літ тому взялася за цю бла-
городну  справу. Вибрали  прекрас-
ну, освітлену сонцем, але й зболе-
ну стражданнями ( у свій час  непо-
далік енкаведисти зробили тут по-
ховання українських патріотів)
місцевість, очистили її від зарос-
тей,  встановили на кожній стації
великі дерев’яні хрести, побудува-
ли  гарну капличку. Тож руками бла-
годійників тут уже зроблено чима-
ло. Але Хресну дорогу запланува-
ли оживити великими і величними
статуями страдницького Ісуса Хри-
ста. Скульптури замовляють у
Львові.  На даний час уже постав-
лено першу  стацію (дві особи), де
Пилат засуджує Ісуса, і  дванадцяту
(Ісус вмирає на хресті)  планують
ставити найближчим часом.

Безумовно, що для цього по-
трібна допомога благодійників, на
яку щиро надіються  зачинателі цієї
доброї справи. Само собою, що необхідні   й чималі кошти,  адже виготовлення статуй на   усі стації –
справа недешева, але вкрай потрібні і робочі руки, транспорт, аби доставити на схил гори будівельний
матеріал і встановити статую. Зі своїми пропозиціями про допомогу можна звертатися до  жителя
Турки Дмитра Пузича. Скриньки для пожертв знаходяться біля статуї Матінки Божої, що  в центрі міста,
та у капличці на Хресній дорозі.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÎÁÓÂÀËÈ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀË² «ÊÍÈÃÎÌÀÍ²ß»
Минулих вихідних, 18-19 травня, у Львівському палаці мистецтв пройшов дитячий форум-

фестиваль дитячого читання «Книгоманія». Екологія стала основною темою цьогорічного
дитячого форуму.

Педагогічний колектив Верхньогусненського НВК щиросер-
дечно вітає з ювілейним  днем народження вчителя почат-
кових класів Юлію Іванівну Федько і бажає шановній юві-
лярці міцного-міцного здоров’я, великого
людського щастя, світлої радості в житті,
достатку, миру, Господнього благословен-
ня на многії літа!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть доро-

ги.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси й наснаги, здоров’я – без ліку.
І довгого-довгого щедрого віку!

УЧНІ ГОСТЮВАЛИ В ПРИКОРДОННИКІВ
Так сталося, що, з об’єктивних причин,в День прикордонника учні нашої школи не змогли

відвідати наших давнішніх друзів і привітати з професійним святом. Але днями ми таки здійсни-
ли свій намір і відвідали відділ прикордонної служби «Боберка».

Очолили учнівську делегацію заступник директора з виховної роботи Верньояблунського НВК Ми-
хайло Шийка та директор Боберківської ЗОШ І-ІІІ ст. Василь Сахарнацький. Учні навчальних закладів
ознайомилися з життям і побу-
том прикордонників, ще більше
дізналися про їхню нелегку і над-
звичайно важливу службу, а та-
кож виступили з концертною
програмою, до якої були залучені
вихованці Верхньояблунського
НВК: Катерина Бринько, Галина
Кльоб, Лілія Кльоб, Іванна Костів,
Іванна Дубіль, Михайлина Ма-
лець, Алла Костів, Юлія Ватраль,
Марія Степан, а також Боберкі-
вської ЗОШ: Леся Біжик, Наталія
Славич, Наталія Сорочич, Анас-
тасія Шимків, Лілія Сахарнаць-
ка, Наталія Біжик.

Концертну програму діти готу-
вали під керівництвом вчителя
української мови Оксани Шийки,
вчителя музики Романа Кицули,
педагога-організатора – Вален-
тини Ковби (Верхньояблунський НВК) та педагога-організатора, вчителя музики Боберківської ЗОШ
Оксани Славич.

За  змістовно проведений час та чудові хвилини дозвілля, від імені всього особового складу гостям
подякував начальник відділу прикордонної служби Олександр Смага.

 Галина ІВАНЮК,
психолог Верхньояблунського НВК.

– Це один з найбільших фестивалів України, який
цілковито призначений дітям, заснований та про-
водиться ГО «Форум видавців»  уже  багато років, –
зазначає начальник відділу освіти Турківської РДА
Оксана Манюх. –  Нам дуже приємно, що на  мину-
лих вихідних  школярі Турківщини мали можливість
побувати на ньому. Адже це майданчик науки та
мистецтва, крафту, літератури,  працює оригіналь-
ний зоокуток. Групи  учнів з учителями та шкільни-
ми бібліотекарями, юні книголюби мали можливість
зустрітися з авторами сучасних  дитячих видань,
взяти участь у грі-квесті, багатьох інших заходах і
заодно придбати для  себе цікаву книжку.

Відділ освіти організував доїзд старшокласників
до Львова на форум шкільними автобусами «Шко-
лярик».   Книжкове свято  відвідали минулої неділі
112 осіб;  10 дітей із сімей багатодітних, сімей учас-
ників АТО та інших пільгових категорій, мали на
форум безкоштовні  квитки. Побували на  дитячо-
му книжковому фестивалі учні п’яти навчальних
закладів району – Завадівського НВК, двох загаль-
ноосвітніх Либохірських шкіл, Верхньовисоцько-
го НВК та Нижньояблунського НВК.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈ ÂÈÁÎÐÎËÈ
ÏÎ×ÅÑÍÅ ÄÐÓÃÅ Ì²ÑÖÅ

НА ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ VII СПАРТАКІАДИ
СЕРЕД ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ РАД ЛЬВІВЩИНИ

У суботу,18 травня,  на базі спортивних споруд ліцею ім.Героїв Крут у Львові відбувся фінал
VII спартакіади серед депутатів усіх рівнів рад Львівщини. У змаганнях взяли участь пере-
можці зональних змагань, а також команда Львівської обласної ради. До програми спартакіади
було включено п’ять видів спорту: футзал, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. У
турнірі взяли участь переможці п’яти зональних змагань, які відбулися 13-14 квітня у містах
Миколаїв. Жидачів, Турка, Червоноград і Сокаль. Крім цього, за рішенням суддівської колегії, на
змагання із футзалу було допущено ще й команду Миколаївського району, як команду- пере-
можницю минулорічної спартакіади. На урочистому відкритті учасників вітали народний де-
путат України Андрій Лопушанський, голова комісії молодіжної політики, фізичної культури
та спорту Львівської обласної ради Петро Жукровський, депутат Львівської обласної ради
Михайло Дзюдзь, голова Львівської обласної організації ФСТ «Спартак» Віктор Первачук, на-
чальник ліцею ім. Героїв Крут полковник Юрій Гусар, директор спартакіади Ігор Власенко.

Шаховий турнір спартакіади
зібрав лише 5 учасників. Тут наші
спортсмени в загальному залі-
ку здобули друге місце, а в осо-
бистому – бухгалтер Завадівсь-
кої сільської ради Любов
Яворська виборола перемогу,
посівши 1-ше місце, а депутат
Турківської міської ради Ана-
толій Славич – 3-є місце.

 Значно більше зацікавлення
викликав шашковий турнір се-
ред чоловіків. Тут за дошки сіло
також 5 спортсменів. Фавори-
тами турніру були багаторазові
учасники фінальних змагань –
заступник голови Турківської
районної ради Василь Кости-
шак та Степан Чумак (Пустоми-
тівський район). Оскільки
партія між ними переможця не
виявила, стало зрозуміло, що
золоту нагороду здобуде той,
хто краще проведе свої зустрічі
з іншими суперниками. Василь
Костишак усі свої наступні партії
завершив перемогами, відтак посів перше місце.

 Серед жінок, як і у шаховому турнірі, зголосилися лише дві учасниці: Галина Матківська – бухгалтер
Боринської селищної ради та досвідчена Оксана Шминець – депутат Жидачівської районної ради.
Сильнішою виявилася наша землячка, яка зайняла перше місце.

У змаганнях з настільного тенісу серед чоловіків, спортсмен нашої команди Олег Станкевич – міський
голова м. Судова Вишня (Мостиський район), який був кращим на зональних змаганнях, що проходили
в м. Турка і виступав за нашу команду,  виборов друге місце. Серед жінок – Ірина Стебівка,  депутат
Турківської міської ради, також була другою.

 Як завжди цікаво та емоційно відбулися змагання з командних видів спорту. У волейбольному
турнірі взяли участь три команди –Жидачівського, Бродівського та Турківського районів. У першому
матчі бродівчани перемогли команду депутатського корпусу Турківського району (2:0). Хоча у першій
партії проблем у майбутніх переможців не виникло (25:14), у другій вони зустріли запеклий опір (27:25).
Зате у другому турі команда з Турки свого шансу вже не змарнувала, здолавши у двох партіях команду
Жидачівського району (25:15 та 25:21). У завершальному матчі турніру команда Бродівського району
без особливих проблем здобула свою другу звитягу над представниками Жидачівського району (25:12
та 25:13) і оформила свою перемогу у турнірі загалом. Другу сходинку посіла команда Турківського
району і замкнула трійку призерів команда з Жидачівщини. Нашу команду представляли Андрій Лопу-
шанський – депутат  Верховної Ради України; Михайло Дзюдзь – депутат Львівської  обласної ради;
Володимир Чуплак – сільський  голова  Верхньолужоцької  сільської  ради; Іван Яворський – селищ-
ний  голова смт. Бориня;  Микола Іванік – депутат  Боринської  селищної  ради; Іван Василечко та
Микола Цибуляк – депутати Сянківської  сільської; Михайло Німців – депутат Верхненської  сільської
ради.

Невдало виступила на змаганнях наша команда з футзалу. Із семи команд, які брали участь у цих
змаганнях, команда Турківського району зайняла лише шосте місце.

У загальнокомандному заліку перше місце, а з ним і головний кубок змагань, виборола команда
Жидачівського району (431 очко), другою фінішувала команда представників депутатського корпусу
Турківщини (429 очок), і на третьому місці - команда Миколаївського району (322 очки).

За підсумками цих змагань, протягом тижня буде сформовано збірну команду Львівщини, яка візьме
участь у всеукраїнському фіналі 3 - 8 червня 2019 року у м.Чорноморськ Одеської області.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТОМОС
Сатана, убраний в ризу,
Шив у дурні християн.
Пхався в мудрі – влип у кризу,
Підмочив собі ім’я.

Довго все святе неславив,
Від утіхи шаленів…
І погоничу лукавих
Час підкинув чорних днів.

Православ’я світового
Бранку-церкву, рідну віть
Звільнено з полону злого
Після адських трьох століть.

Згорьовану до незмоги
Не зламали «сибіри»,
Ні катівні, ні остроги –
До спасенної пори.

В православних з ласки Бога
Й держочільника Петра –
Святкування перемоги
Над злом злючим – сил добра.

В сяйві радості – Софія,
Томос – в неньки на руках.
Свят-отця Варфоломія
Право набуття – в віках.

Перемога та велична
Над безбожництвом чадним
Увійде як історична
До підручників шкільних.

Описана більш детально
Відповідним фахівцем –
Та подія епохальна
Стане вічності взірцем.

Вже «святош» осатанілих
Господь тихо зупинив.
Гріховоди остовпіли,
Зникла риза сатани.

Розпадатись став на друзки
Вже «святий патріархат»
Разом з дутим «міром русь-

ким»…
Богове топтать – не жарт.

Світового православ’я
Церква – часточка його –
Прийма квіти і вітання
В днину звільнення свого.

Йосип ВАСИЛЬКІВ,
м. Дніпро.

Дорогого і люблячого, доброго і турботливого чоловіка,
батька, дідуся – Богдана Васильовича Гайгеля, жителя с.
Явора, із 60-річчям від щирого сер-
ця вітають дружина Іванна, дочки
Тетяна і Богдана, зяті Ігор та Іван,
онуки Микола, Анастасія, Яна і Со-
фія і бажають ювілярові міцного
здоров’я, світлої радості в житті, ве-
ликого людського щастя, довголіт-
тя, Божої ласки і опіки на життєвій
дорозі.

Хай кожен день ясніє небом чи-
стим,

Світанки сяють, скупані в
росі.

У серці радість розквіта іскри-
ста

І мрії хай збуваються усі.
Хай дні Ваші ще довго-довго квітнуть,
Усмішка сяє на устах.
І лиш хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях!
Многая Вам літ!

Дорогу похресницю Тетяну Теслюк – жительку с. В. Ви-
соцьке – з днем народження щиросердечно вітають хресні
батьки – Євгенія і Василь – і бажають здоров’я, щастя, ра-
дості, добра, Божої опіки у житті.

Ми бажаємо Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!

І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.
Ми бажаємо, щоб кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Ми бажаємо, щоб у Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця всі
З днем народження Тебе вітаєм!
До привітань приєднується вся

велика родина.

ÏÎÄÎÐÎÆ×ÀÂ ÏÐÎ¯ÇÄ Â ÅËÅÊÒÐÈ×ÊÀÕ
З 18 травня набули чинності нові тарифи на проїзд у при-

міських поїздах. Якщо раніше з Турки до Львова можна було
доїхати за 35 грн., то зараз доведеться заплатити – 60 грн.

Підвищення тарифів Львівська залізниця аргументує збитковістю
перевезень. І тут важко з ними не погодитися. Адже в електричках
їздить велика кількість пільговиків (часто фейкових), не бракує й
«зайців», та і не поодинокими є випадки, коли касири-конролери
беруть у пасажирів неповну вартість проїзду, за що не обілечують їх.
Над цим варто серйозно подумати керівникам залізниці.

Наш кор.

ÌÀÒÈÌÓÒÜ ÂÓËÈ×ÍÅ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß
Днями, в межах обласної програми вуличного освітлення,

Львівська обласна рада виділила більше 1млн. 200 тис. грн.
для нашого району.

Зокрема 638 тис. грн. буде скеровано на вуличне освітлення в с.
Завадівка та 580 тис. грн.  – с. Нижнє Висоцьке. Окрім цього, про-
довжать освітлювати с.Вовче. Освітять і П’ятихатки, що належать
до Шум’яцької сільської ради. Ці громади здобули перемогу у кон-
курсі мікропроектів.

Наш кор.

Дорогого татуся, люблячого дідуся і прадідуся – Семена
Михайловича Карплюка – із 85-річним ювілеєм, який свят-
куватиме 27 травня, щиросердечно вітають дочка Яросла-
ва, зять Василь, син Володимир, невістка Світлана, онучка
Люба з чоловіком Степаном, онук Ярослав з дружиною
Оксаною, Софія, Стефанія, Стелла; правнуки Олександр,
Ксенія, Надія і Святослав і бажають дорогому ювіляру міцно-
го здоров’я, безхмарного неба, злагоди, достатку, світлої
радості в житті, довголіття.

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
І нам не віриться сьогодні,
Що Вам вже – 85!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку-щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
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Як виростити красиві
і смачні огірки

Після того, як рослини зійшли, на фазі появи 3-4 листочків,
бажано обробити огірки таким розчином: додати в відро води
30 крапель йоду, 1 літр молока, 20 грамів господарського мила.
Обприскувати кожні 10 днів. Увечері замочити у відрі води хліб,
вранці його розім’яти, влити маленьку
баночку йоду, розвести 1 літр рідини в
відрі і обприскати огірки. Рідину, що
залишилася, можна зберігати в будь-
якому прохолодному місці. Розчином
обробляти грядки кожні 14 днів, і огір-
ки будуть до осені зеленими. У відрі
води розвести 2 літра молочної сироват-
ки і 150 грамів цукру. Полити і обприскати огірки — після об-
робки на перці і огірках з’являється нова зав’язь, і знову бу-
дуть плоди.

Висипати 700-мл банку лушпиння цибулі в 10-літрове відро води,
дати закипіти, зняти з плити, закрити кришкою, дати постояти 14
годин. Процідити, лушпиння відтиснути, розбавити водою: на літр
настою – 4 літра води. Обприскати бадилля огірків рясно, також
полити грунт. Полити і обприскати огірки розчином молочної сиро-
ватки: на літр сироватки беруть 5 літрів води. Відрегулювати полив:
якщо огірки погано ростуть, можливо їм не вистачає вологи, або
вода для поливу дуже холодна.

ÕÀÐ×ÎÂÀ ÑÎÄÀ ÇÀÂÆÄÈ
ÃÎÒÎÂÀ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ

ÍÀ ÃÎÐÎÄ²

На етапі, коли ягоди визріва-
ють, слід приготувати розчин,
розбавивши в десяти літрах води
75 грам соди і обприскати ним
пагони винограду. Такий же роз-
чин можна застосовувати для
фруктових дерев, щоб усунути та-
кого шкідника як листогризи - гу-
сениці. Щоб провести обробку
кущів, потрібно додати до соди
ще ряд інгредієнтів. Так для смо-
родини і агрусу, до складу, поряд
зі столовою ложкою соди, увій-
дуть аспірин (одна таблетка пре-
парату), рідке мило, або засіб для
миття посуду будь-якої марки
(одна чайна ложка), рослинне
масло (одна столова ложка), все
це потрібно розбавити в 4-5
літрах води. Також соду можна
використовувати і для захисту

Основне бажання городника - виростити прекрасний урожай,
який також виявиться легким. Прагнучи уберегти від
шкідників власні посіви, городники і садівники використову-
ють масу отрутохімікатів. Це виявляється істотним про-
рахунком. Причина в тому, що хімія несе відчутну шкоду. Деякі
шкідливі сполуки потрапляють всередину плодів. Існує інший
варіант - скористатися народними засобами. Зокрема до них
відноситься і звичайна сода харчова. Для вирощування овочів
соду можна легко купити у всіх магазинах, які торгують про-
довольчими товарами. Область її використання досить ве-
лика. З її допомогою можна впоратися практично з усіма про-
блемами. Перш за все, варто сказати про виноград. Лозу по-
трібно у весняний період підрізати, проводити його підв’язку і
помірну підгодівлю. Однак існує загроза для цієї рослини, а саме
– сіра гниль. Справитися з нею можна з використанням соди.

огірків. Нерідко листя ще моло-
дих рослин починають в’янути, а
їх плоди припиняють розвивати-
ся. Це означає, що рослина зах-
воріла. Потрібно приготувати
розчин, розбавивши одну столо-
ву ложку соди в десяти літрах
води. Далі рослини потрібно об-
прискувати цим складом, таким
чином їх можна буде позбавити
від хвороби. Капуста нерідко
страждає від борошнистої роси,
і впоратися з цією напастю мож-
на, використовуючи все ту ж соду.
Потрібно розбавити літром теп-
лої води одну чайну ложку цієї
речовини і зробити обприскуван-
ня. Щоб запобігти появі борош-
нистої роси, таку процедуру до-
пускається проробляти кожні три

тижні – негативних наслідків не
буде. Якщо капуста страждає від
гусениць, потрібно насипати на
листя цієї рослини сухий содовий
порошок. Личинки негайно зник-
нуть.

Існує додатково випробуваний
засіб, що допомагає позбавити
капусту від хвороб. Це валеріан-
ка. Потрібно взяти пляшечку цих
ліків і розбавити їх у трьох літрах
води. Далі туди ллють одну сто-
лову ложку мила. Складом об-
прискують капусту, на якій заве-

лися шкідники. Вони не витриму-
ють валеріанки, гинуть, після
чого капуста росте спокійно. За
тридцять днів до часу забору ка-
пусти на зберігання її обробля-
ють нашатирним спиртом. Один
пухирець цього з’єднання
(об’ємом 40 мілілітрів) розбавля-
ють в п’ятилітровому відрі водою
і далі заливають туди ще дві сто-
лові ложки рідкого мила. В ре-
зультаті вдасться запобігти псу-
ванню капусти і поліпшити її збе-
рігання. Овочі, вирощені своїми
руками, несуть значно меншу
загрозу, ніж придбані в супер-
маркетах. Складно вгадати, які
засоби застосовувалися при ви-
рощуванні овочів, які можна ку-
пити в системі торгівлі. Але точно
відомо: якщо мова йде про пло-
ди, які виросли на домашній
грядці, то зокрема сода тут  –
продукт безумовно корисний.

У м. Турка, по вул. Б. Хмель-
ницького, продається 5-кімнат-
ний житловий будинок, загаль-
ною площею 127м2, у відмінно-
му стані,

Є літня кухня з погребом, який
у хорошому стані, дровітня, са-
рай, гараж, по всій території за-
литі цементні доріжки, новий
паркан з металевої ковки. Є всі
комунікації: газ, електрика, ка-
налізація, вода, печі на дрова.
Утеплений пінопластом.

Будинок розташований непо-
далік автостанції, залізничного
вокзалу та центра міста.

Ціна – договірна.
Тел.: 0990857200.

Втрачене посвідчення особи,
яка проживає на території
гірського населеного пункту –
серія А № 068023, видане
02.03.2016р. Бітлянською
сільською радою на ім’я Воло-
димира Сергійовича Вакуленка,
вважати недійсним.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗІ ЗНИЖКОЮ
роботи + матеріали. РЕМОНТИ
БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ.
Перепланування. БУДІВНИЦТ-
ВО – будинки, прибудови, пав-
ільйони, гаражі, навіси, альтан-
ки, бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ
РОБОТИ під ключ. Мансардні
дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицюван-
ня будинків.

Тел.: (068)1455866,
(066)7215631.

ВИЖЕНІТЬ МУРАШОК ІЗ ОСЕЛІ

Ùîá ïîçáóòèñÿ õàð÷îâî¿ ìîë³
Помітивши літаючих метеликів у квартирі чи будинку, слід

діяти негайно! Якщо виявлені метелики, то і гусениці є. Зали-
шилося лише їх виявити. Ретельно оглянь всі пакети і ємності
з крупами, внутрішні кути шафок. Також міль любить сели-
тися в сухофруктах, сухому кормі для тварин, горіхах, борошні,
спеціях, печиві і цукерках. Шукай кокони і павутину, плести
яку міль любить на кришках банок і швах пакетів з продукта-
ми.

Виявивши «вогнища заражен-
ня», викидай не роздумуючи.
Шкода, звичайно, але нічого не
поробиш …

Ретельно вимий шафки оц-
том, борною кислотою, лимон-
ним соком, або просто мильним
розчином. Щілини оброби пен-
зликом, змоченим в оцті. Через
30 хвилин змий все звичайною
водою і витри рушником насухо.

Розклади на поличках над-
різані зубчики часнику або па-
лички кориці.

Відлякати шкідників допомо-
жуть також мішечки з м’ятою, ла-
вандою, полином, лавровим ли-
стом.

І все-таки, кращий спосіб усу-
нути проблему – профілактика.
Тому, щоб захистити себе від не-
нажерливих квартирантів, скори-
стайтеся нашими рекомендаці-
ями.

ПРОФІЛАКТИКА ХАРЧОВОЇ
МОЛІ

Борошно, крупи та інші сипучі

продукти краще не купувати про
запас. Розраховуй, щоб з’їсти їх
за 3-4 тижні, а потім купуй нові.
У продажу зараз є все, та й ма-
газини часто влаштовують різні
акції на товар.

Всі закуплені продукти збері-
гай у скляних, щільно закритих
ємностях. Якщо паразит і був
принесений з магазину в пакеті,
то через скло виявити шпигуна
буде набагато легше. Тим
більше, що вміст однієї банки
викинути простіше, ніж все з
шафи.

Міль не витримує високих тем-
ператур, тому якщо була не-
обхідність закупити крупу у ве-
ликій кількості, висип її на деко і
гарненько прожар  у духовці.

Також міль боїться і низьких
температур: куплений пакет з
крупою або борошном помісти
на ніч у морозилку.

Мабуть, це все, що необхідно
знати для ефективної боротьби
з домашнім шкідником, щиро
бажаємо успіхів у цьому бою!

Насолода літньою порою може бути зіпсована одним мало-
приємним явищем – комахами. На інстинктивному рівні в лю-
дях закладено страх і огиду до них. І недарма: в ході еволюції ми
чітко засвоїли, що комахи кусаються, поширюють інфекцію і
псують продукти.

Людина сама ж і приваблює їх
своєю життєдіяльністю. Візьме-
мо, наприклад, мурашок. Бруд-
ний посуд, що залежався, крих-
ти на столі, сміття, що
знаходиться у відрі
кілька днів, – для них
просто «земля обіто-
вана».

Вторгнення мура-
шок часто відбуваєть-
ся влітку. Домашні му-
рахи безпечні, хоч і не
симпатичні на виг-
ляд. Найнеприємні-
ше те, що маленькі
непрохані гості проникають в
житлові приміщення, повзають
по меблях і кухонному начинню,
лізуть в цукорницю і в цілому
всіляко засмучують своєю при-
сутністю.

Спритна пенсіонерка Ольга
Павлівна знає, як назавжди поз-
бутися від мурашок в будинку без
шкiдливої хімії, безпечними для
дітей і домашніх вихованців ме-
тодами.

Секрет її перемоги над плазу-
ючим неподобством – гвоздико-

ве масло. «У мене вдома завж-
ди є ефірне масло гвоздики. Я
постійно беру його з собою в
дорогу, адже воно відлякує ко-

марів. А тепер я переконалася
ще і в тому, що мурахи теж бо-
яться гвоздичного масла!»-
ділиться досвідом мудра жінка.
Вона просто капнула кілька кра-
пель духмяного масла в кожен
кут приміщення, і мурахи одразу
ж почали тікати!

Щоб охопити велику площу бу-
динку, готують спеціальну гвоз-
дикову суміш. Тобі знадобиться
склянка з теплою водою і 5-6
крапель ефірного масла гвозди-
ки. Ретельно розмішай розчин,

промокни ним ганчірку для
підлоги і протри підлогу у всіх
приміщеннях.

Такий простий спосіб відлякає
комах, і вони пропадуть з дому
менш ніж за добу. Справа в тому,
що мурашки не переносять
фeнол – отрyйну речовину, що
міститься в олії гвоздики. Для
загибeлі комах досить зовсім

невеликої кількості такої
отpyти. Не хвилюйся, для
тварин і людини речови-
на безпечна.

Можна приготувати
засіб проти мурах з ефір-
ними маслами у вигляді
спрею, який зручно бра-
ти з собою в дорогу. Пе-
ревірено, що такий засіб
відмінно відлякує і кліщів!
Для його приготування

налий у склянку води по 1 ч. л.
ефірного масла гвоздики і ге-
рані, 1 ст. л. cпирту, перелий у
пляшечку з розпилювачем і пе-
ред застосуванням ретельно
збовтай суміш.

Обробляй цим засобом мура-
шині доріжки 1 раз у 3 дні, і му-
рахи підуть з твого будинку. Гвоз-
диковим розчином можна об-
прискувати одяг і шкіру для
відлякування кліщів. До речі,
засіб відмінно захищає і тварин
від комах.

ТЕРМІНОВО ЗНІМУ 2-Х АБО 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ не вище 3-го
поверху на термін від одного до двох років. Попередню оплату і
порядність гарантую. Тел.: 098-27-40-905.



24 òðàâíÿ 2019 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                           7 стор.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
 Верхньогусненська сільська рада Турківського райо-

ну Львівської області. Голова Верхньогусненської
сільської ради – Ільницький Іван Михайлович, 82564,
Львівська обл., Турківський район, село Верхнє Гусне, вул.
Центральна, 155. Тел: +  0380 3269-35114.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні
альтернативи

Захист від шкідливої дії вод річки Гуснянка (берего-
укріплення) в межах села Верхнє Гусне Турківського
району Львівської області (капітальний ремонт).

Робочим проектом  передбачено захист від шкідли-
вої дії вод річки Гуснянка (бокової ерозії) найбільш
загрозливої ділянки руйнування правого берега (по-
ширення русла в сторону лівого берега), покращення і
підтримання сприятливого гідравлічного та санітарного
режиму річки в межах села Верхнє Гусне Турківського
району Львівської області,  а саме: культуртехнічні робо-
ти; регулювання русла річки на ділянках №№ 1-3 (поши-
рення русла в сторону лівого берега до 5,0 м) на довжині
0,160 км, у т. ч.: на ділянці № 1-на довжині 0,03 км, на
ділянці № 2-на довжині 0,06 км, на ділянці № 3-на дов-
жині 0,07 км; берегоукріплення річки на ділянках №№ 1-
3, загальною довжиною – 128,0 п. м.; у т. ч.: на ділянці №
1-на довжині 24,0 п. м., на ділянці № 2-на довжині 56,0 п.
м., на ділянці № 3-на довжині 48,0 п. м.

Перед початком земляних робіт з поширення русла
на правобережній та лівобережній надзаплавних тера-
сах передбачено виконання культуртехнічних робіт з ви-
рубування чагарників та дерев. Пеньки дерев та відходи
деревини передбачено захоронити за запроектованою
підпірною стінкою.

На ділянках найбільш інтенсивного розмиву правого
берега р. Гуснянка передбачено відновлення берегоук-
ріплення правого берега шляхом влаштування залізобе-
тонної підпірної стінки або габіонів.

Технічна альтернатива 1
Дана зона діяльності, яка потребує вирішення питан-

ня зниження шкідливої дії вод річки Гуснянка (бокової
ерозії) в найбільш загрозливих ділянках руйнування
правого берега (поширення русла в сторону лівого
берега), має локальний характер та знаходиться в ме-
жах села Верхнє Гусне  Турківського району Львівської
області.

 Територіальна альтернатива недоцільна, оскільки бу-
дівництво берегозакріплювальних споруд в іншому на-
селеному пункті не нестиме та не виконуватиме жодного
захисту для жителів даного села, що може призвести до
виникнення надзвичайної ситуації в межах села Верхнє
Гусне Турківського району Львівської області. А також
створення прибережних захисних смуг, попередження
забруднення ріки стічними водами саме даного населе-
ного пункту.

 Технічна альтернатива 2
Будівництво берегозакріплювальних споруд, шляхом

кріплення плитковими покриттями. У зв’язку з тим, що
такий тип кріплення вимагає використання дорогого за-
лізобетону, влаштування спеціальних підготовок або зво-
ротних фільтрів і швів, будівництво підпірної стінки або
габіонів є більш економічним і надійним захистом. Та-
ким чином, ця альтернатива не є виправдана і далі не
розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.

 Місце провадження планованої діяльності: дiлянка
будівництва берегоукріплення  розташована в заплаві
річки Гуснянка (берегоукріплення), в межах села
Верхнє Гусне Турківського району Львівської області.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності

Реалізація планованої діяльності буде сприяти недо-
пущенню руйнування правого берега, покращенню гідро-
логічного режиму і санітарного стану річки Гуснянка. Ос-
новні заходи направлені на берегоукріплюючі аспекти, а
також розчистку річища, створення прибережних захис-
них смуг, попередження забруднення ріки стічними во-
дами населеного пункту.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)

 Захист від шкідливої дії вод річки Гуснянка (берего-
укріплення) в межах села Верхнє Гусне Турківського
району Львівської області (капітальний ремонт), по-
кращення і підтримання сприятливого гідравлічного та
санітарного режиму річки в межах села Верхнє Гусне Тур-
ківського району Львівської області,  а саме: культур-
технічні роботи; регулювання русла річки на ділянках №№
1-3 (поширення русла в сторону лівого берега до 5,0 м) –
на довжині 0,160 км, у т. ч.: на ділянці № 1-на довжині
0,03 км, на ділянці № 2-на довжині 0,06 км, на ділянці №
3-на довжині 0,07 км; берегоукріплення річки на ділян-
ках №№ 1-3, загальною довжиною – 128,0 п. м.; у т. ч.: на

ділянці № 1 – на довжині 24,0 п. м., на ділянці № 2 – на
довжині 56,0 п. м., на ділянці № 3-на довжині 48,0 п. м.
Тривалiсть будiвництва – 4 місяці, кількість працівників -
10 чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
передбачають дотримання Водного кодексу України під
час проведення робіт на землях водного фонду. Врахову-
ються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні,
містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних
нормативних документів.

Для технічної альтернативи 1
- дотримання Водного кодексу України.
- Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
- Закону України «Про відходи»
Територіальних альтернатив планованої діяльності

немає
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист

території за альтернативами:
Еколого - інженерна підготовка для планованої діяль-

ності передбачає:
- польове обстеження;
- інженерно-топографічні вишукування;
- виготовлення проектної документації;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє середо-

вище;
- доставка на об’єкт необхідних механізмів.
 До заходів захисту території при виконанні робіт нале-

жить:
- дотримання технологій, передбачених проектом при

очистці водного об’єкта;
- охорона землі від забруднення відходами будівницт-

ва;
- охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від попа-

дання в них побічних відходів будівництва);
- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог

по збереженню навколишнього середовища.
Планована діяльність призводить до втрат водних біо-

ресурсів за рахунок втрати кормової бази при роботі ек-
скаватора (не має господарського значення). Для ком-
пенсування даних втрат, згідно чинного законодавства,
проводяться компенсаційні заходи рибному господар-
ству.

Для технічної альтернативи 1:
будь-яка еколого - інженерна підготовка, спрямована

на захист території, не виключає її підтоплення (під час
паводків та повеней) за результатами даної діяльності.

Територіальних альтернатив планованої діяльності
немає.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу пла-
нованої діяльності на довкілля:

- тимчасовий вплив на повітряне середовище при ро-
боті двигунів внутрішнього згоряння екскаватора, буль-
дозера, автокрана, автосамоскида та мікроавтобуса – в
період проведення робіт із розчистки русла ріки Гуснян-
ка і будівництва підпірної стінки, максимальні концент-
рації забруднюючих речовин не будуть перевищувати
нормативні показники;

 - при будівництві відбуватиметься тимчасове забруд-
нення річкових вод ріки Гуснянка, при експлуатації – пол-
іпшення якості поверхневих вод;

- після закінчення робіт весь вийнятий ґрунт, від розчи-
стки русла, частково використовується для підсипки бе-
рега;

 втрати водних біоресурсів за рахунок втрати кормової
бази при роботі екскаватора будуть компенсовані, згідно
чинного законодавства.

Для технічної альтернативи 1: негативним впли-
вом на довкілля буде:

- тимчасове забруднення річкових вод під час роботи
спеціальної техніки;

- забруднення повітряного середовища пилом в при-
земному шарі, що утворюється на дорогах без покриття
від автотранспорту;

- забруднення атмосферного повітря шкідливими ре-
човинами при роботі двигунів внутрішнього згоряння бу-
дівельних машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуг-
лецю, діоксид сірки, НМЛОС та інші);

- шум від автотранспорту та будівельної техніки;
Територіальних альтернатив планованої діяль-

ності немає.
9. Належність планованої діяльності до першої чи

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на дов-
кілля»)

 Планована діяльність належить до другої категорії
видів планованої діяльності згідно пункту 10 частини
3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на дов-
кілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транс-
кордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на дов-
кілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеп-
лених держав)

 Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оц-
інки впливу на довкілля

Геологічні та топографо-геодезичні дослідження, гідро-
логічні дані та поверхневі води, навколишнє соціальне
середовище, ґрунти, флора і фауна.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля -
це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; прове-
дення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу
на довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під
час здійснення процедури оцінки транскордонного впли-
ву, іншої інформації; надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’я-
тим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, визначає допустимість, чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності, та
визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планова-
ної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, протягом щонайменше 25 робочих днів,
громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довк-
ілля та планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсь-
кого обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу, громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєст-
раційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання, під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля, зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково, або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки впливу на довк-
ілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства, рішенням про провад-

ження даної планованої діяльності буде Дозвіл на вико-
нання будівельних робіт Управлінням державного архі-
тектурно - будівельного контролю.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня детал-
ізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оц-
інки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Де-
партаменту екології та природних ресурсів Львівської об-
ласної державної адміністрації за адресою: вул. Стрийсь-
ка, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна пошта:
envir@loda.gov.ua, телефон/факс: (032)238-73-83, контак-
тна особа – Сорока Назарій Любомирович.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Верхньогусненська сільська рада Турківського району Львівської області   (код

ЄДРПОУ 04373637) інформує про намір провадити плановану діяльність та оц-
інку її впливу на довкілля.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

У с.Торчиновичі продається
одноповерховий дерев’яний бу-
динок з пічним опаленням (газ
підведений). Є прибудова 2008
року: гараж, баня з 2 кімнатами
та сарай. Загальна площа ділян-
ки –22 сотих. Ціна – 20 тис. до-
ларів. Можливий торг. Тел.:
0964351665 (Марія)

Продається дерев’яний при-
ватизований житловий будинок
в м. Турка, по вул. Січових
Стрільців, недалеко від центра
міста. Є господарські будівлі,
сад, город, всього – 18а. Ціна –
договірна. Контактний телефон:
0990930620.

УВАГА! МАГІСТРАЛЬНІ
ГАЗОПРОВОДИ ВИСОКОГО ТИСКУ
  До відома керівників агроформувань всіх форм власності, кори-

стувачів лісового фонду, проектних та будівельних організацій, про-
мислових та транспортних підприємств, установ і населення області.

 По території усіх районів Львівської області проходять магіст-
ральні газопроводи великих діаметрів і високого тиску.

 ПАМ’ЯТАЙТЕ! Механічне пошкодження підземних магістральних
газопроводів може привести до аварії чи вибуху великої руйнівної
сили, а можливо й загибелі людей, пожежі й припинення на трива-
лий час газопостачання споживачів.

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 16 листопада
2002р. №1747 про затвердження Правил охорони магістральних
трубопроводів, відповідно до статті 19 Закону України “ Про трубо-
провідний транспорт”(192/96-вр), і з метою забезпечення надійної
роботи та попередження пошкодження споруд магістральних га-
зопроводів, а також попередження нещасних випадків на земель-
них ділянках, розташованих в межах охоронних зон - від 100 до
350м в обидві сторони від осі газопроводу /в залежності від діамет-
ру/, категорично забороняється :

- споруджувати житлові, громадські та дачні будинки; розміщува-
ти автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-мас-
тильних матеріалів; будувати гаражі та автостоянки, садові та дач-
но-садові споруди, автомобільні дороги І-V категорій та залізниці;

- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів,
що спричиняють корозію;

розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки гро-
мадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим
скупченням людей; будувати огорожі для відокремлення приват-
них земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;

зберігати сіно, солому, розбивати польові стани і табори для ху-
доби; розташовувати склади органічних та мінеральних добрив, роз-
ташовувати кагати, виділяти місця для кладовищ, лісозаготовок тощо;
розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, зем-
ляні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних газопро-
водів від руйнування; переміщувати та руйнувати знаки закріплен-
ня магістральних газопроводів на місцевості, пошкоджувати або
руйнувати лінійну частину цих газопроводів, засобів електрохіміч-
ного захисту від корозії, кранове обладнання, засоби технологічно-
го зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних газо-
проводів.

Проводити будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні,
бурові, підривні, гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи
на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у
місцях, де магістральні газопроводи проходять через ріки, водой-
ми та болота, торфорозробка та організація кар’єрів для добуван-
ня корисних копалин проводиться лише за письмовою згодою УМГ
«Прикарпаттрансгаз» та відповідних органів державного нагляду і
контролю. Проїзд автомашин і механізмів через газопроводи
здійснювати існуючими дорогами і переїздами, спеціально облад-
наними і погодженими з УМГ «Прикарпаттрансгаз». Під час вико-
нання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах газопроводів
із застосуванням машин і механізмів не дозволяється обробіток
грунту на глибину понад 0,45м.

Особи, винні в пошкодженні газопроводу, лінійних споруд і ка-
белів зв’язку підлягають значному штрафу, або можуть бути притяг-
нені до кримінальної відповідальності згідно статті 781 Криміналь-
ного кодексу України та статті 138 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

ГРОМАДЯНИ! Суворо дотримуйтесь правил охорони магістраль-
них трубопроводів.

При виявленні пропусків газу або пошкодження підземного магі-
стрального газопроводу під час проведення земляних робіт, слід
негайно припинити роботи, організувати охорону цього місця на
віддалі охоронної зони /100-350м/ і повідомити про це УМГ «При-
карпаттрансгаз», або його структурні підрозділи за адресами:

м.Бібрка Перемишлянського р-ну, вул.Глібовецька,6, тел.: (263)
4-12-00;   4-30-15.

м.Комарно Городоцького р-ну,вул.Городоцька,77,тел.: (231) 4-
32-81;4-32-90.

Загублений військовий квиток
– НК 6117659, виданий
24.03.1976р. Турківським РВК на
ім’я Тараса Михайловича Дзю-
бинського, вважати недійсним.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для

здійснення незалежної оцінки об’єкта нерухомого
майна районної комунальної власності:

- нежитлового приміщення, площею 8,64 м2, в господарській
будівлі Жукотинської ЗОШ І-ІІ ступенів, що розміщене за адресою:
82566, Львівська область, Турківський район, с. Жукотин, вул. Цен-
тральна,123.

Метою здійснення незалежної оцінки вище зазначеного 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 Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затверд-
женого 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 май-
на, зокрема подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особисто-
го досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

 Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію,
яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат-

ному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та подан-
ня звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України (при потребі);

- інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис-
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).

 Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за
чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включ-
но).

 Конкурсну документацію слід подавати за адресою:  82500,
Львівська обл., Турківський р-н, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23, Відділ
освіти Турківської РДА, телефон для довідок: 3-11-13.

Кінцевий термін подання конкурсної документації: до 18 год. 00
хв. 03 червня 2019 року.

Конкурс відбудеться: 07 червня 2019 року, о 10.00 год., за адре-
сою:  Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23, Відділ освіти
Турківської РДА.

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² ÐÎÁÎÒÈ
– ÄËß ÇÀÑÓÄÆÅÍÈÕ
Громадські роботи полягають

у виконанні суб’єктом пробації у
вільний від роботи час безоплат-
них суспільно корисних робіт, які
є некваліфікованими. Гро-
мадські роботи виконуються за
місцем проживання суб’єкта
пробації.

Днями начальник Турківського РС
філії ДУ «ЦП» у Львівській області
Мар’ян Яворський, разом з ТВО на-
чальника КП ЖКУ м. Турка Ігорем
Солопатичем та прокурором Туркі-
вського відділу Самбірської місце-
вої прокуратури, юристом І класу
Зеновієм Бохонка, здійснив пере-
вірку виконання покарання у виді
громадських робіт – підоблікового,
який знаходиться на обліку в Туркі-
вському районному секторі Дер-
жавної установи «Центр Пробації»
у Львівській області. Під час пере-
вірки недоліків не виявлено.

Зеновій Бохонко зазначив, що
засуджені до покарання у виді гро-
мадських робіт зобов’язані:

додержуватися встановлених
відповідно до закону порядку і умов
відбування покарання;

сумлінно ставитися до праці;
працювати на визначених для

них об’єктах і відпрацьовувати
встановлений судом строк гро-
мадських робіт;

повідомляти уповноважений
орган з питань пробації про зміну
місця проживання;

з’являтися за викликом до упов-
новаженого органу з питань про-
бації.

Мар’ян ЯВОРСЬКИЙ,
начальник Турківського рай-

онного сектору філії Державної
установи «Центр Пробації» у
Львівській області.

С П О Г А Д
Всього навчитись можна, все здобути.
В житті бувають різні чудеса...
Але ніколи вже не повернути
Всіх тих, кого забрали небеса.
Боляче, коли небо забирає близьких. З усім іншим

можна впоратися. 24 травня минає 2 роки, як
відійшов у вічність Василь Семенович Славич. Сло-
вами не залікувати в серці рану. Дітей Ти виростив
і відпустив у життя, будинок звів, сад посадив, довів
все до пуття.

Ти на роботі жив, усе живе любив. Перестало би-
тися Твоє добре серце, у котрому вистачало тепла

для всіх, особливо для онуків. Ти пішов із життя, залишивши нас у розпачі,
дім став пусткою, а життя втратило свої барви.

Немає таких слів, щоб висловити свою печаль. Ти завжди допомагав
усім, хто цього потребував. На жаль, минуле не повернути, усвідомлюва-
ти нестерпно, що Твій шлях уже закінчено 2 роки тому, але пам’ять про
Тебе живе у серцях і душах онуків, дітей, дружини, родини. Пережити ці
тяжкі моменти життя нам допоміг Бог і дав нам сили і розуміння того, що
всі ми люди – тільки гості на цій землі, що погостивши тут, на землі, ми
повертаємось на небо, до тиші, де мир, спокій, віра оточать нас.

Ти знаєш, Тату, вже цвітуть сади!
Тополі пахнуть і горить кульбаба,
А ти на нас вже дивишся згори
І рай земний Тебе уже не вабить.
Ти знаєш, Татку, все у нас гаразд:
Здорові, ситі, чом гнівити Бога?
А так хочеться, щоби іще хоч раз
Твоя нога ступила до рідного порога.
Вічна пам’ять Тобі. Спочивай з миром.

По вул. Молодіжна,
у магазині

«Äèòÿ÷èé ñâ³ò»,
 проводяться

великі знижки: на
нарядні та ви-

пускні сукні, кос-
тюми. Є новий

завіз взуття (бо-
соніжки, мешти).

Нижньотурівська сільська
рада  оголошує  конкурс на  за-
міщення  вакантної посади
спеціаліста-землевпорядника
сільської ради.

Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта за освітньо-ква-

ліфікаційним рівнем;
– стаж роботи на державній

службі або за фахом;
– вміння працювати на комп’-

ютері – обов’язкове. Для участі у
конкурсі необхідні наступні до-
кументи:

– заява на участь в конкурсі;
– заповнена особова картка

(форма П-2ДС) з відповідними
додатками;

– дві фотокартки, розміром
4x6 см;

– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зо-

бов’язання фінансового харак-
теру щодо себе і членів своєї
сім’ї;

– копія першої та другої сто-
рінки паспорта громадянина
України.

Термін  прийняття   документів
– протягом  30 календарних  днів
з дня оголошення про прове-
дення конкурсу.

Документи подавати за адре-
сою: с. Н. Турів, вул. Дорошенка,
2, сільська рада.


