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НЕ ВИЙШЛО ДОБРОВІЛЬНО
– БУДЕ ПРИМУСОВО
Зараз зрозуміло, що вже ніякі звернення до Президента, Кабінету Міністрів чи Верховної Ради
України не допоможуть зберегти Турківський район як єдину адміністративно-територіальну одиницю із статусом гірського. Звісно, як і інші гірські райони України, звідки також до
столиці надходило чимало звернень. Уже найближчим часом Верховна Рада України прийме
закон, який стосуватиметься зміни меж районів та примусового створення об’єднаних територіальних громад. Відповідний законопроект уже зареєстрували депутати Верховної Ради
України Михайло Бондар та Микола Великанович.
У пояснюючій записці до майбутнього законодавчого акта вони
зокрема пишуть: «У ході реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» станом на
листопад 2018 року в Україні створено 800 об’єднаних
територіальних громад, з них у Львівській області –
40, орієнтовно з 95 запланованих відповідно до перспективного плану формування спроможних громад
області. Об’єднані територіальні громади охоплюють 22 відсотки площі Львівської області. Понад
14 процентів населення області вже входять до
складу ОТГ, без міст обласного значення. 22
відсотки рад базового рівня прийняли рішення
про формування об’єднаних територіальних
громад. Наш Турківський район належить до
чотирьох – з 20 районів області, де не створено жодної ОТГ. Хоча тривалий час ми вели дискусії стосовно того – створювати дві, чотири, чи одну
територіальну громаду. Але на кінцеве рішення так
і не вийшли. Як кажуть, не хотіли зробити добровільно
– зроблять за нас примусово.
Днями у вільному доступі появилася інформація, що на
Турківщині буде створено 2 територіальні громади: Турківську
та Боринську. Такий перспективний план уже погодив і Мінрегіон. Щоправда, сьогоднішньому Турківському району доведеться попрощатися із деякими селами. Так Ластівка, Коритище, Свидник, Головське та Зубриця, скоріше всього, відійдуть до Східницької
ОТГ Дрогобицького району. Мохнате, Матків та Красне – до Козівської
ОТГ Стрийського району. Хоча зараз, спілкуючись із жителями цих сіл,
можна почути незадоволення рішенням, яке колись самі приймали. Орієнтовно, Боринська ОТГ матиме на 2 тисячі жителів більше, хоча за площею
вона буде менша від Турківської. У Турківському районі буде ліквідовано всі
сільські ради, Турківську райдержадміністрацію, районну раду та міську раду. Адміністративно ми належатимемо до Самбірського району чи повіту.
Рішення про адміністративно-територіальний поділ Верховна Рада України має намір прийняти
вже до завершення 2019 року, а вибори до новостворених районів та ОТГ, ймовірно, буде проведено у
квітні 2020 року.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

УМІВ ЗРОЗУМІТИ, ПОРАДИТИ І ДОПОМОГТИ
Якось не віриться, що з нами уже немає доброго товариша, порадника, наставника, людини
великого серця і щирої душі, справжнього патріота Турківщини, та й Бойківщини взагалі –
Василя Дребота. Все своє свідоме життя він присвятив розбудові рідного краю. І треба сказати, що йому це вдавалося. З його ім’ям пов’язана успішна реалізація багатьох інфраструктурних проектів соціально-культурної сфери. Коли задумане вдавалося, він безмежно радів, дістаючи все більший запал для нових проектів. Він був одним з небагатьох, хто по-справжньому
дбав за район, відставляючи десь далеко на задній план все особисте та родинне.
У житті – товариський, компанійський, умів цінувати дружбу. Сьогодні важко знайти людину, хто був
близьким до Василя Костянтиновича, якій би в той чи інший спосіб він не
допоміг. Коли брався за будь-яку справу – чи то державного значення, а чи
приватну – завжди доводив її до логічного кінця, чітко розставляючи пріоритети для досягнення мети.
Завдяки наполегливості та ерудиції, упевнено йшов по кар’єрній висхідній,
показуючи приклад, як в житті треба досягати успіху. Хоча впродовж життя і
сам завжди вчився. Правильно реагував на зауваження, і навіть критику.
Вмів посварити підлеглих, але ніколи ні на кого зла не тримав.
Сьогодні, в смутку, висловлюючи щирі співчуття родині Василя Костянтиновича, просимо у молитвах, щоби Господь Бог визначив йому гідне місце у
своїх небесних палатах. Він достойно прожив земне життя, а тому віримо, що
світла пам’ять про нього вічно житиме не лише в наших серцях, його друзів, а
в споминах багатьох людей, хто знав його, з ким він зустрічався чи працював.
Співчуваємо. Сумуємо. Пам’ятаємо.
Володимир Лозюк, Євстахій Павлович, Роман Биїк, Богдан Голич,
Онуфрій Ільницький, Богдан Бегей, Володимир Юсипович, Михайло Хорт,
Михайло Ільницький, Василь Барабаш, Юрій Лило, Микола Яворський,
Володимир Яворський, Іван Чудак, Остап Павлик, Василь Чернянський.

Парафіяни церкви Преподобної Параскевії с. Ясениця, церков Святого Великомученика Димитрія сіл Кіндратів і Ясенка
Стецьова шлють найтепліші, найщиріші вітання з нагоди 50літнього ювілею, який відзначає 20 вересня, о. Валерію Дем’яновському.
Всечесний отче, в цей чистий та світлий день Вашого народження нехай Господь благословить і пошле Вам міцних сил і
доброго здоров’я, радості душі і чистої любові серця, великого
людського щастя і світлої надії. Хай Ангел
Вас оберігає і допомагає долати всі
життєві перешкоди. Многая і благая Вам
літ!
Тож хай Вам у житті завжди щастить,
Бо сієте розумне, добре, вічне,
Хай щастя прийде не на рік –
На все життя неначе пісня.
Хай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить
співає.
Хай наша вдячність, шана і любов
Вам у житті завжди допомагають.

Хористи, настоятель о. Олексій, церковний комітет і парафіяни церкви Святого Михаїла с. Мала Волосянка щиросердечно вітають із 60-річним ювілеєм добру, щиру душею людину, ревного християнина – Михайла Івановича Демчишака.
Разом з найкращими і найтеплішими
словами побажання міцного здоров’я і
довгих та щасливих років життя дарують
шановному ювіляру ці чудові слова:
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди,
Хай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Щиро і сердечно вітаємо дорогого, прекрасного душею, люблячого і доброго чоловіка, батька, брата, найкращого у світі
дідуся – Івана Івановича Данчишака з нагоди ювілею – 70річчя, який святкує 20 вересня.
Зичимо Вам, рідненький, міцного здоров’я, сил і наснаги для
нових справ. Миру, злагоди, шани, любові та достатку – у домі.
Хай Ваша життєва нива буде довгою і щасливою, Господнього
благословення Вам і опіки Матері Божої
– на многії і благії літа!
Спливає час, мов листя за водою,
За роком рік – і так життя мина.
Вже 70! І непомітною рукою
До Ваших скронь торкнулась сивина.
Хай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста!
Онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя.
З любов’ю і шаною дружина Стефа,
дочка Оксана, зять Володимир, внуки Роман та Денис; дочка
Леся, зять Василь, внучка Софія; сестра Анастасія, брат Микола, сестра Ганна, брат Володимир – з сім’ями.
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«БОЙКIВЩИНА»

МРІЯ ПРО ДОБРІ ДОРОГИ
Колись дороги будували добротно й надовго. Є такий усім
знайомий вислів «Всі дороги ведуть до Риму». Бо таких якісних доріг, які були там, не було ніде в світі. Дороги стародавнього Риму заслужено потрапили в історію. На них, що простяглися на території десятка нинішніх європейських держав і що діаметрально розходилися в усіх напрямках від столиці – Риму – формувалася стабільність і могутність Римської імперії. Будували ці дороги з простих матеріалів – каменю і
землі. Будівельники суворо дотримувалися усіх встановлених правил, а головним із них було – надійність і довговічність.
Та й у нас, ті дороги, що побудовані були з каменю (бруківка),
витримали час і випробували себе на міцність.
Де будують, там і вдосконалюють. Наприклад, зараз надзвичайно якісні дороги є в Польщі.
Поляки навіть розробили технологію додавання до асфальту
15% гумових покришок з відпрацьованих шин, що збільшує довговічність покриття на 15 років і
зменшує
шум,
а країна
звільняється від непотребу. У
Польщі вже є 100 кілометрів гумових доріг. А в Голландії розроблено технологію будівництва
доріг з відходів пластику, які витримують температуру від -40 до
+80 градусів. Випробовують різні
технології, хоча всюди у світі (в
тому числі й в Україні) надають

перевагу бетонним дорогам. Але
про хороші дороги українцям ще
доведеться помріяти. У нас
вони, на жаль, зроблені абияк –
до першої сильної зливи чи на
один осінньо-зимовий сезон.
Турківські дороги у цьому не виняток.
Хоча протягом останніх трьох
років приблизно 533 млн. гривень було інвестовано з різноманітних джерел на ремонт та
реконструкцію автомобільних
доріг Турківщини. На цьому акцентував навесні у звіті про свою
роботу за минулий рік уже колишній голова Турківської районної державної адміністрації
Олександр Лабецький. «Упродовж трьох останніх років на Турківщині вдалось капітально
відремонтувати 76 кілометрів
автомобільних доріг. Для по-

рівняння, протягом останніх 70ти років у районі було заасфальтовано приблизно 135 км доріг»,
– сказав він.
Й справді, у 2016-2017 роках
проведено ремонт автомобільної дороги Львів-Самбір-Ужгород. Вийшла чудова, добротна
європейська дорога. На ній уклали один шар з щебенево-піщаної суміші та два шари із асфальтобетонного покриття, протяжністю 38 км, встановили водостічні лотки та бар’єрну огорожу. У свою чергу, підрядна організація ТзОВ «АвтомагістральПівдень» провела роботи із завершення ремонту автодороги

Бориня-Мохнате. Також у минулому році виконували роботи з
облаштування опорної стінки в
селі Комарники. Окрім цього, у
той же період розпочато ремонт
автомобільної дороги загального користування Турка – Східниця – за кошти Державного дорожнього фонду. На цій дорозі
провели розпушування, влаштування основи ЩПС та вирівнюючого шару асфальтобетонного
покриття, протяжністю 5,5 км.
За додатково виділені кошти з
обласного бюджету, підрядною
організацією ТзОВ «ЛД-Держбудпостач» два роки тому було
завершено роботи з будівництва моста в селі Закичера, загальною вартістю 1 млн. 400 тис. грн.
За кошти обласного бюджету у
минулому році проведено ремонт на деяких дорогах загаль-

ного користування. Але є ще
безліч білих плям у дорожньому господарстві району, які потрібно прибрати, багато кілометрів доріг відремонтувати.
Вважають, що надзвичайно
великим зрушенням у покращенні загальної інфраструктури
Турківщини, розвитку туризму в
нашому районі, стане проведення капітальних ремонтів
доріг основних магістральних
напрямків: Бориня-Боберка,
Турка-Лопушанка, Турка-Ільник.
Цьогоріч ремонтники також
працювали над прокладанням
дороги до Східниці.
І про те, як зараз ідуть там
справи, що зроблено і що ще заплановано зробити в контексті
ремонту і будівництва доріг в нашому районі, я звернулася за
коментарем до завідувача сектору житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Турківської РДА Олега
Сподарика. Ось що він сказав:
– На автомобільній дорозі загального користування ТуркаСхідниця проведено розпушування, влаштування основи
ЩПС, влаштування верхнього
шару покриття асфальтобетоном, укріплення узбіч, протяжністю 1,450 км. Крім цього, проведено комплекс робіт на дорогах Бориня-Мохнате ( в межах с.
Комарники) – влаштування
підпірних стінок,укріплення дорожного полотна, Турка-Ільник
– розпушування, влаштування
основи щебенево-піщаною сумішшю, влаштування верхнього
шару асфальтобетоном, протяжністю 1,250 км, Турка-Лопушанка (в межах м. Турка) – здійснено розпушування на ділянці 0,9
км та розпочато влаштування
вирівнюючого шару асфальтобетоном, Бориня-Боберка (в межах с. Верхня Яблунька) – профілювання. Також хочу зазначити,
що за кошти з експлуатаційного
утримання засипано просідання та промоїни на дорогах загального користування місцевого значення Бориня-Боберка,
Свидник-Ластівка, Міжгір’я-Буковинка, Нижнє Висоцьке-Багнувате, Верхній Турів-Нижнє, Турка-Ільник, Бережок –Дністрик
Дубовий, Турка-Лопушанка, Турка-Східниця, Мала ВолосянкаЯвора, Турка-Присліп, Нижній
Турів-Соколики, до дороги ЛьвівУжгород, Буковинка-Дівче, Ясениця- Новий Кропивник, Турка
(Липи) - до дороги Львів-Ужгород, Тур’є-Ісаї.
З обласного бюджету на ремонт комунальних доріг району
виділено 3500,0 тисячі гривень.
З початку цього року, із 32 запланованих доріг комунальної
власності, на 21 об’єкті роботи
завершено, на решті об’єктах
вони ще тривають.
Ольга ТАРАСЕНКО.

20 вересня 2019 року

13 вересня святкувала свій ювілейний день народження
жителька смт. Бориня Орися Йосифівна Рик.
З найкращими вітаннями і найтеплішими побажаннями кохану
дружину, люблячу матусю, найкращу у світі бабусю вітають люблячі її чоловік Роман, сини Сергій
та Андрій, невістки Тетяна та Катерина, внуки Христинка, Андріанка та Ромчик.
У цей день хочемо побажати
Вам, рідненька, щоб Ваша життєва нива завжди колосилася
щедрим врожаєм – міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром
та всіма земними благами, Божої
Вам опіки у всіх життєвих справах.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Хай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага.
Наснаги, миру, радості, здоров’я
На многії і благії літа.

21 вересня святкує свій 55-річний ювілей жителька с. Лосинець Світлана Григорівна Павлик.
Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу матусю і бабусю з нагоди ювілейного дня народження сердечно вітають син Богдан,
невістка Люба, дочка Марина, зять Микола, любимі бабусині онуки Сніжана, Віта,
Святослав і Ксенія. Рідні бажають їй великого людського щастя, доброго здоров’я,
миру, достатку, сповнення мрій, Божої опіки у всіх справах.
Низький Вам уклін від дітей та онуків,
Здоров’я міцного – з роси і води,
Хай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є.
Хай Матінка Божа від зла вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ
ПОСПІШАЮТЬ НА ПЕНСІЮ
У зв’язку зі змінами пенсійного законодавства, яке Верховна
Рада України має намір прийняти вже найближчим часом, державні службовці, які присвятили своє життя роботі в органах виконавчої влади, можуть опинитися в програші. Пенсію їм, скоріш
за все, нараховуватимуть без врахування надбавок. А тому ті, хто
мають відповідний вік, поспіхом ідуть на заслужений відпочинок. Днями пенсію оформили Мирон Бойко, Михайло Павлович,
Микола Дем’ян.
Наш кор.

РОЗПОДІЛЕНО ВІЛЬНІ ЗАЛИШКИ КОШТІВ
На недавній сесії Турківської районної ради депутати розглянули й декілька питань фінансового характеру. Зокрема затвердили розподіл вільних залишків коштів по спеціальному фонду районного бюджету Турківського району на 2019 рік, в сумі 105 тисяч гривень, які склалися
станом на 01.01. 2019 року, та поверненої позики до бюджету розвитку спеціального фонду, в
сумі 95 тис. грн.
Таким чином, для Турківської КЦРЛ на придбання повітродувки, яка забезпечує роботу біотала,
виділено 45 тис. грн., як субвенцію львівському обласному бюджету на оплату послуг за видачу сертифіката державною архітектурно-будівельною інспекцією на об’єкт «Реконструкція будівель військового містечка під відділення Турківської КЦРЛ на 160 ліжок» – у сумі 9 тис. грн. як субвенцію львівському
обласному бюджету для співфінансування проекту «Будівництво підвідного розподільчого газопроводу
середнього тиску від Турки до с. Вовче» – в сумі 80 тисяч гривень. Обласний бюджет на це будівництво
виділив 420 тис. грн.. Як субвенцію Риківській сільській раді, для співфінансування робіт по капітальному ремонту комунальної дороги в с. Межигір’я, – 66 тисяч гривень. Обласний бюджет виділив на
ремонт півтора мільйона гривень. Свою фінансову частку в ремонт дороги ще має вкласти й Риківська
сільська рада.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАХІД ПРОЙДЕ
ПІД ПАТРОНАТОМ ТУРКІВСЬКОЇ РДА

20 вересня 2019 року

«КОРДОН-351»
відділення поліції Самбірського ВП ГУНП у Львівській області,
Петро Юдицький – начальник
відділу містобудування та архітектури Турківської РДА, Петро
Косачевич – директор Турківського районного Народного дому,
Костянтин Коробов – т.в.о. головного лікаря Турківської КЦРЛ,
Лілія Надич – директор Боринського професійного ліцею
народних промислів і ремесел;
Василь Васильків – директор
ПП «Редакція газети «Бойківщина», Світлана Мірошкіна – начальни к районного сектору
Державної служби з надзвичайних ситуацій, Дмитро Цикаляк –
начальник Турківського РЕМу,
Ігор Терехов – начальник відділу
прикордонної служби «Сянки».
Відповідне розпорядження
видав також і голова Львівської
обласної ради Олександр Гану-

обласного управління лісового
та мисливського господарства
(за згодою), Володимир Єгоров
– начальник Західного регіонального управління Державної
прикордонної служби України
(за згодою), Юрій Кагітін – начальник Головного управління
ДСНС України у Львівській області (за згодою), Роман Кокотайло – директор департаменту
дорожного господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА
(за згодою), Володимир Лозюк
– голова Турківської районної
ради (за згодою), Олександр
Марченко – в.о. начальника
Львівської митниці ДФС. (за згодою), Ірина Микичак – директор
департаменту охорони здоров’я
Львівської ОДА (за згодою) Тарас Сабенюк – в.о. начальника
Головного управління Національної поліції у Львівській області (за згодою), Мирослава
Туркало – директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської
ОДА (за згодою), Роман Хім’як –
начальник управління фізичної
культури та спорту Львівської
ОДА, Ольга Цап – директор КП
«Телерадіокомпанія «Перший
Західний».
Очікується, що у форумі візьме
участь велика кількість високо-

ру Кулебі, Міністру розвитку громад та територій Альоні Бабак,
начальнику управління мисливського та лісового господарства Анатолію Дейнеці, Уповноваженому Президента України
з прав людей з інвалідністю,
президенту Національного комітету спорту інвалідів України Валерію Сушкевичу. Запрошено
також голову Львівської ОДА
Маркіяна Мальського та ряд депутатів Львівської обласної ради.
Зокрема, Михайла Дзюдзя, Олега Дончака, Володимира Сагана, Ігоря Комарницького, Андрія
Ковча, Михайла Ільницького. Також взяти участь у форумі оргкомітет запросив голів районних
рад Львівщини та цілий ряд депутатів Турківської районної
ради.
З польського боку очікується
приїзд Маршалока Підкарпатського воєводства Владислава
Ортиля, Підкарпатського воєводи Єви Леніарт, в.о. Генерального консула Республіки Польща
у Львові Катежини Солек, директора Центру європейських проектів Лешика Булекка, голову
Спільного технічного секретаріату програми транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» 2014-2020» Анджея Слодкі, старости Бещадсь-

щин, який також став головою
оргкомітету. Його заступником є
перший заступник голови
Львівської ОДА Василь Лозинський, секретарем – виконавчий
директор Асоціації органів
місцевого самоврядування
«Єврорегіон-Карпати-Україна»
Галина Литвин. Члени оргкомітету: Руслан Гречаник – начальник департаменту екології та
природних ресурсів Львівської
ОДА (за згодою), Анатолій Дейнека – начальник Львівського

посадовців. Зокрема запрошення надіслано керівнику Офісу
Президента України Андрію Богдану, депутатам Верховної Ради
України Андрію Лопушанському,
Андрію Парубію, Олегові Синютці, Голові Державної митної
служби Максимові Нефьодову,
Голові комітету з питань інтеграції України в Європейський
Союз» Іванні Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністру України з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Дмит-

кого повіту Андруха Марека, війта
гміни Ноздрець Станіслава Зелезновські, представників Національного парку «Бещади»
(Республіка Польща) Станіслава Кухарчика, Пшемислава Васяка, Томаша Вініцкі, головного
редактора
«Форуму журналістів» Анджея Клімчака та
цілий ряд інших гостей, представників органів влади та
місцевого самоврядування в
Польщі та Україні.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

На Турківщині пройдуть
Європейські Дні добросусідства
Практично з початку нашої незалежності влада Турківщини всіляко намагається вирішити питання з відкриттям пункту пропуску з Республікою Польща. Наразі ми єдиний район
Львівщини, де такий пункт відсутній.
Треба віддати належне, що впродовж останніх років ця тема
значно активізувалася. Двічі Дні добросусідства, з ініціативи
депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, проходили в с. Лопушанка, а 27-28 вересня подібний захід пройде на
базі Західного реабілітаційного центру Національного комітету спорту інвалідів, що поблизу с. Яворів. За словами голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, який безпосередньо займається організацією заходу, влада хоче ще раз
з’ясувати можливості і перспективи відкриття пункту пропуску, почути думку з цього приводу керівництва області та
держави, а також партнерів з Польщі. Наразі мова йде про можливе відкриття двох пунктів: Лопушанка-Міхновець та Боберка-Смольник. І час покаже, який з них вдасться зреалізувати.
А вересневі Дні добросусідства, присвячені перспективам, що
пов’язані з Боберкою.
У перший день заходу, 27 вего комітету з підготовки та проресня, відбудеться транскорведення Днів добросусідства.
донний самоврядний форум,
Головою оргкомітету став сам
пленарні та панельні дискусії, а
Володимир Омелянович, застакож презентація можливостей розбудови українськопольського кордону в с. Боберка. Відповідно, делегація
здійснить виїзд на кордон, де
огляне територію, визначить
можливості та пріоритети.
Наступного дня учасники посадять транскордонний ліс,
відбудеться футбольний матч
добросусідства, екуменічна
молитва, за участі ієрархів та
духовенства
Республіки
Польща й України, урочисте
відкриття Європейських Днів
добросусідства. Учасники матимуть змогу насолодитися
концертною програмою за
участі художніх колективів Турківського, Великоберезнянського, Перечинського районів
Закарпатської області, можливо митців з Польщі, а також
знаних артистів Львівщини. Татупником – перший заступник
кож буде організовано трансголови Турківської РДА Микола
кордонний ярмарок ремесел,
Яворський, секретарем – керукулінарний пікнік з традиційною
юча справами районної ради
кухнею, покази рятувальників,
Лілія Голко. Також до оргкомівиставка техніки державної притету ввійшли: Василь Костишак
кордонної служби України. За– заступник голови Турківської
вершиться захід карпатською
районної ради; Юрій Лило – задискотекою.
ступник голови Турківської РДА,
Для того, щоб захід пройшов
Михайло Ільницький – директор
успішно, голова Турківської райДП «Боринське лісове госпоонної ради Володимир Лозюк
дарство», депутат Львівської
видав розпорядження, яким
обласної ради; Дмитро Роль –
затвердив склад організаційноначальник
Турківського

ДО УВАГИ ВОДІЇВ:
21 вересня запроваджують нові поліси автоцивілки
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердила нові
зразки деяких документів з обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (автоцивілка).
Нововведення затверджено розпорядженням від
08.08.2019 № 1514 «Про внесення змін до розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.12.2017 № 4498».
У документі йдеться про нові зразки наступних документів:
– зразок та технічний опис поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів (ОСЦПВ);
– зразок візуальної форми та технічний опис поліса ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів, що
підтверджує укладання внутрішнього електронного до-
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говору;
– зразок та технічний опис спеціального знака, що
видається страхувальнику при укладенні договору ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів.
Це розпорядження набирає чинності 21 вересня 2019
року.
Водночас, у Нацкомфінпослуг зазначають, що бланки полісів автоцивілки, зразка, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 14.12.2017 №
4498 «Про затвердження зразків деяких документів у
сфері обов?язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів та технічних описів до них», виготовлені до набрання чинності розпорядження № 1514, можуть використовуватись для укладення договорів до 01.03.2020 року.

24.09.2019 року в приміщенні Турківського районного відділу ДВС, за адресою: м. Турка, майдан Шевченка, 26-б,
буде проводити прийом громадян заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань
державної виконавчої служби – начальник Управління ДВС ГТУЮ у Львівській області – Сало Юрій Андрійович.
Попередній запис на прийом проводиться за тел.: 3-22-32, або в приміщенні Турківського районного відділу ДВС, за
адресою: м. Турка, майдан Шевченка, 26-б

ПЕРЕСИХАЄ
ВОДОЗАБІР
Декілька років тому в м. Турка нарешті запрацював
міський водогін. Хоча досі він не зданий в експлуатацію через те, що в місті відсутні очисні споруди. Втім,
чимало жителів багатоповерхівок, та й тих, що мешкають у приватних оселях, включилися в мережу. Уже й
забули поневіряння, які доводилося щодня проходити у пошуках води.
Але, кажуть, що невдовзі водогін може перестати працювати. Каптажі, що розташовані в урочищі Ями, звідки
тече вода, катастрофічно пересихають. Власне тому
міська рада має намір уже вкотре звернутися до ДЛГП
«Галсільліс» з вимогою заборонити в урочищі та довкола нього вирубувати ліс.
Не менша проблема й із пересиханням річок Літмир
та Яблунька, що протікають через Турку. Колись повноводні річки перетворюються в невеличкі багнючки, в які
звідусіль стікають нечистоти. Це також проблема, що
рано чи пізно змусить усіх нас вживати швидких і рішучих заходів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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МОЇ ПЕРЕЖИВАННЯ ЗА
«ЗЕЛЕНОГО ДРУГА»
З нагоди Дня працівника лісу
Вітаю колективи Боринського і Турківського ДП лісового
господарства з цим днем, бажаю міцного здоров’я, успіхів на
лісовій ниві. Особливо дякую директорам М.М.Ільницькому і
В.М.Барабашу за пам’ять і подарунки для стариків-пенсіонерів.
Хай мої переживання за «зеленого друга» долучаться до ваших переживань щодо труднощів ведення лісового господарства в умовах нашого часу, особливо в умовах переформування ведення лісового господарства, яке орієнтує лісовода на
вибірковий спосіб формування стиглого деревостану з головних порід, з його природним відновленням.
Беручи до уваги вертикальну
зональність Східних Бескидів,
де лісорослинні умови відповідають смереково-буковим яличинам (450-750м н.р.м), смереково-ялицевим бучинам (500900 м н.р.м.), ялицево-буковим
смеречинам (800-1150 мн.р.м.),
(а сьогодні більша частина лісових площ зайнята ялицею і смерекою), самосів цих порід є в наявності, самосів бука відсутній
або зустрічається поодиноко.
Значить його потрібно штучно
підсаджувати або підсівати.
Якщо ялиця рясно плодоносить
через три роки, то бук через – 56 років. Таким чином, в лісорозсадниках потрібно вирощувати
садивний матеріал бука 5-6річного віку (а горішки бука утримують життєздатність тільки до
наступної весни після осіннього
збору). Значить об’єм горішків
потрібно заготовляти в 5-6 –
кратному розмірі.
Переформування вимагає від
лісоводів лісництв великої роботи з обстеження заліснених
площ 10-35 – річної давності, що
не охоплені своєчасно рубками
догляду, на яких у пригніченні
«животіють» культури: самосів
ялиці, смереки, бука, явора під
наметом верби, осики, берези,
ліщини. Є площі, покриті вищезазначеними другорядними породами з незначною кількістю
головних порід ( до 3000 шт/га).
Враховуючи обмеження в держфінансуванні, в першу чергу
потрібно освітлювати коридорним способом головні породи,
де їх зустрічність на площі становить більше 80%, в другу чергу – освітлювати при зустрічності
головних порід від 50-80% і, в
останню чергу, де зустрічність
головних порід становить 3050%. Освітлювати ті ділянки, де
виростає головна порода, залишаючи без освітлення ділянки з
другорядними породами. (Методи переформування потребують
колективного обговорення на
семінарі)…
А тепер, як я до 92-ох років
збагачуюсь життєвим досвідом.
Я - молодий лісовод – поїхав
у ліс за дровами, які заздалегідь
були приготовані для мене. Наряд виписаний на 5 складометрів (скл/м) і оплачений. Приїжджаю. Біля дров стоїть лісничий і лісник. Я на машині приймаю дрова-поліна від лісника,
складаю їх на машину. Коли вже
я завантажив 5 скл/м, даю команду «Стоп»! Лісник продовжує подавати дрова на машину.
Я кричу: стоп! У мене документ
лише на 5 скл/м. Лісничий
сміється з моєї принциповості.
Я зрозумів, що маючи документ

на 5 скл/м, можна взяти в півтора-два рази більше, при
кмітливості покупця і
« д обр о пор яд но сті»
лісничого і лісника, і пригадалась поговірка Петра І «Лесоводам установить оклад мало-мальский, так как их дело воровское».
Другий випадок: в одного лісника зі с.Явора
було багато самовільних
порубів хвойних ділових
дерев в його обході. Я, як
головний лісничий, викликаю лісника в лісгосп і
починаю його сварити,
страшу
криміналом.
Лісник стоїть похнюплений. Я прошу його: подай
мені свою торбу (кожний
лісник носив торбу, в якій
знаходився планшет
його обходу). Розкриваю
торбу і висипаю з неї купу
записок, в яких вимагається приготовити
ділового лісу то 5 куб. м,
то З куб. м, і підпис інженера лісового господарства, службовий
стіл якого стоїть поруч з моїм.
Згорнув я записки ті і поклав їх
перед ним. Лісника відпустив
додому. У пенсійному віці, при
зустрічі, цей інженер називав
мене учителем. Можливо, під
старість він зрозумів свої негідні
вчинки. Так що після цього випадку зловживання в лісі, я почав шукати лісопорушників, і
перше - серед своїх службовців.
Третій випадок. Лісник, який
охороняв ліс, що простягається
по вододілу від с.Боберка до
Верхніх Турочок, скаржився, що
переважно по неділях браконьєри ходять в лісі й відстрілюють
дичину. Минуло кілька десятків
років. Я був запрошений (уже
добре знайомим інженером
лісового господарства), на святкування його 90-ліття. Були присутні екс-представники райкому
компартії, голова радгоспу, які
після декількох гранчастих почали розказувати про свої мисливські успіхи, особливо один
голова радгоспу вихвалявся, як
він підстелив оленя-рогача. Я
зрозумів, чому лісник у свій час
не хотів назвати прізвища браконьєрів, і чому браконьєри
безкарно нищать дичину в наших
лісах.
Тому рік, а може два, їду з директором лісгоспу в машині, й як
годиться, питаю його про здоров’я, знаючи, що він переніс операцію: міняли лікарі за кордоном клапан у серці. Чомусь директор не довірився нашим лікарям оперувати своє серце. І згадав я свого двоюрідного брата

Івана, якому у Львові лікарі міняли клапан у серці. Після операції
Іван переніс мікроінсульт, параліч лівої руки і ноги. Лікарі пояснюють: медсестра, напевно,
уколом зачепила нерв спинного мозку, коли вводила знеболюючу рідину. І думаю, невже наші
лікарі можуть тільки міняти клапани у своїх машинах!? Дальше
питаю директора: «А що найбільше надоїдає Вам на вироб-

ництві?». Відповідає: «Перевірки ревізорів». Я його розумію:
обіди, підвечірки з випивкою. Директор людина вихована, гостелюбець, одним словом, інтелігент, і не може собі дозволити,
щоб перевіряючий цілий день,
а то й два, кормився своїм бутербродом! І тут я підказую рецепт, як позбутися перевіряючих. Мій інститутський товариш
Петро П. поділився своїм рецептом зі мною. Попав він на роботу в гірську глухомань. В селі
магазинчик, в якому є хліб, сіль і
горілка. Десь на 3-4-му році
своєї служби – лісничого – приїжджають перевіряючі. Перевіряють бухгалтерські документи (в натурі перевірка триває
приблизно до тижня). Дружина
використала всі закрутки, приготовані на зиму, розвела руками,
нема чим пригощати! Але в
підвалі була картопля, я її почистив, жінка зготовила. Я вибачився перед перевіряючими і поставив горщик на стіл і сіль. Перевіряючі переглянулись, подякували мені й поїхали...
Другий рецепт - мій: потрібно
підрахувати затрати, витрачені
на харчування, випивку для перевіряючих і рахунок подати до
закладу, де працюють перевіряючі ...
Отже, шановний директоре!
Вибирайте рецепт, який Вам
підходить! – Другий може бути
прийнятий з часом – відповідає
він. Ось так наша любов до лісу
переплітається з побутовими
негараздами.
Теодор ПОРАДА.
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Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел
щиросердечно вітають із 50-літнім
ювілеєм працівника ліцею Богдана
Богдановича Михайлюка і бажають
шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Хай Вам у світі щасливо живеться,
Хай 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!

ЗУСТРІЧ З ГОЛОВОЮ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
МАРКІЯНОМ МАЛЬСЬКИМ
З ініціативи департаменту внутрішньої та інформаційної
політики облдержадміністрації та громадської ради при облдержадміністрації, нещодавно відбулася зустріч голів громадських рад при районних державних адміністраціях та виконкомах рад міст обласного значення – з метою налагодження ефективної комунікації та співпраці.
Мене, як голову громадської ради при Турківській райдержадміністрації запросили на цю зустріч, за участі голови Львівської облдержадміністрації Маркіяна Мальського.
Було вибрано і цікаве місце зустрічі – в гостинному домі «Архистратиг» у м. Львів. Вів засідання голова Львівської обласної громадської ради Андрій Болюбаш.
Головуючий окреслив важливі питання громадської ради:
- це можливість участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики;
- захист інтересів громадян при прийнятті владних рішень;
- безпосередня комунікація між суспільством та владою;
- вирішення проблем населення у відносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування;
- консультативно-дорадчий орган.
Після цього було обговорення
різних питань, і зокрема я, як голова громадської організації, попросився до виступу, в якому порушив
питання, викладені у зверненні до
Президента України Володимира
Зеленського та Прем’єр - міністра
України з приводу розвитку нашого
району. Я вже писав, що у зверненні ми просили виконання тридцяти пунктів, які вкрай необхідні для
наших горян. Окрім цього, я попросив голову ОДА Маркіяна Мальського про збереження Турківського
району зі статусом «гірського», на
зразок, як це зроблено в європейських країнах, зокрема в
Польщі, Австрії, Швейцарії. Очільник області схвально відгукнувся
про мій виступ, зокрема коли
йшлося про те, щоб розвивати
інфраструктуру туризму: у нас є найвища вершина Львівщини – г. Пікуй, бере початок річка Дністер, з
Верховинського хребта – р. Стрий, та Сян впадає до Балтійського
та Чорного морів. У районі діє найкраща паралімпійська база в с.
Яворів. І це потрібно врахувати. Тай народжуваність в нашому районі найвища у Львівській області. Зрештою, саме на Турківщині з
1992 року проходять Всесвітні Бойківські фестини. Уже відбулося
шість маштабних мистецьких форумів. Також проведено три світові
Конгреси Бойків. У наступному, 2020 році, з 31 липня по 2 серпня на
Турківщині пройде IV Конгрес, під гаслом «Світовий Конгрес Бойків
у розбудові української держави». А це, як відомо, відродження звичаїв та обрядів, не тільки етнографічної спільноти українців-бойків,
а й всієї української держави та діаспори. Принагідно, я вручив голові ОДА нашу рекламу конгресу.
У кінці засідання ми спільно прийняли колективне звернення
Президенту України Володимиру Зеленському, голові спеціальної
моніторингової комісії ОБСЄ в Україні послу Яшару Халіту Чевіаку
та координатору системи ООН в Україні п. Онад Лубраш, заявниками якого були громадська рада при Львівській ОДА, Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини та громадські ради при
районних державних адміністраціях Львівської області.
З повагою, голова Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес бойків» і Координаційного центру Конгресу, нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України та орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня, Заслужений працівник культури України,
директор Турківського районного Народного дому Петро КОСАЧЕВИЧ.
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ЩЕ ОДИН ЛІТЕРАТУРНО-КРАЄЗНАВЧИЙ
КОНКУРС СТАВ ІСТОРІЄЮ
Недавно відбулася презентація XXIII літературно-краєзнавчого конкурсу ім.
Мирона Утриска. На конкурс було надіслано 73 книги 51 автора. Журі, яке засідало напередодні презентації, гідно оцінило роботи. 17 учасників нагороджено
дипломами лауреата, 15 – дипломами І ступеня, 8 – дипломами ІІ ступеня, 11 –
дипломами ІІІ ступеня.
У конкурсі взяли участь не тільки автори зі Львівщини, але й Тернопільщини,
Івано-Франківщини, Закарпаття, Сумщини, Волині.
Тематика робіт різноманітна. Це краєзнавчі матеріали, поезія, дитяча література. Серед робіт я хотів би в першу чергу
відзначити роботу нашого земляка, жителя м. Турка Йосипа Созанського, який
прислав на конкурс книгу, під назвою «Українські лицарі», що удостоїлася диплома лауреата конкурсу. В історичних дослідженнях, нарисах, репортажах та інших
творчих жанрах яскраво висвітлено події,
пов’язані зі вшануванням мужніх українських лицарів (УСС) на Турківщині.
Не менш цікавою книгою є «Історикопубліцистичний літопис села Бабичі: від
найдавніших часів до початку 2019 року»,
автором якої є Степан Лепех, що довгий
час працював у правоохоронних органах
на Турківщині. У книзі широко використано архівні матеріали. Складається вона
із 7 розділів. Книга удостоєна диплома ла-

уреата.
Постійним учасником конкурсу є Андрій
Грущак, який, використовуючи архівні матеріали, написав ряд книг, де відображено антихристиянську наругу Москви щодо
народів світу і, особливо українців. Книга
«Москалі», автор якої став лауреатом XXIII
конкурсу ім. М. Утриска, дає своєрідну
відповідь московським шовіністам, котрі
протягом багатьох століть переконували
нас, і досі переконують, що мовляв, українці, як етнос – не окремий народ, що
вони не мають своєї історії, власної мови,
літератури, культури, належної християнської духовності, а мають лише комплекси
меншовартості і національної неповноцінності. У книзі вміщено висловлювання
зарубіжних та вітчизняних прогресивних
діячів про імперську суть Московщини та
її войовничий народ. Автор доповнює
правдиві характеристики, дані видатними
людьми москалям упродовж всієї їхньої
історії.

Заслуговує на увагу книга Василя Курія і
Романа Лопушанського із села Лопушанка-Хомина (Старосамбірщина), «Найрідніша в світі Лопушанка-Хомина». Автори
детально проаналізували минуле свого
села, його життя, побут, його боротьбу. Їм
вдалося відновити правдиву картину історії
свого села, адже історії сіл писали історики радянські, польські, німецькі (звичайно, на свій лад), бо архівні матеріали
часто спалювали, документи рвали, щоби
не дісталася правда їхнім нащадкам. Автори книги удостоїлись високої нагороди
– диплома лауреата.
Цікаву книгу краєзнавчого характеру
прислав Богдан Добрянський – «Унятичі»
де подано раніше не публіковані відомості
з історії села Унятичі – про економічне
становище селян, про еміграцію, насильницьку колективізацію, участь громадян
села у Першій і Другій світових війнах та в
АТО.
Зачаровує поезією Наталія Калиновська, викладач НУ «Львівська політехніка»,
у своїх книгах «Палає папороті цвіт», «Душа
дзвенить струною віри».
Марія Ткачівська, теж науковець з м.
Івано-Франківськ, прислала на конкурс
свій роман «Тримайся за повітря», в яко-

НОВІ КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ
На цьогорічному літературно-краєзнавчому конкурсі ім. Мирона Утриска відбулося представлення нової книги лауреата
Всеукраїнської журналістської премії «Сучасність», володаря «Золотої медалі» української журналістики, Почесного Бойка, нашого колеги, який більше 40 років віддав роботі в районній газеті, Йосипа Созанського. Книга називається «Українські лицарі». Цінність цієї книги подвійна: по-перше, це вдала спроба здійснити подорож у минуле – ще раз пережити
трагічні події, що мали місце на Верецькому і Ужоцькому перевалах і горі Маківці, переглянути історію становлення і боротьби Українських Січових Стрільців, і, по-друге, у рідкісних
та численних фотоілюстраціях зустрітися із мужніми героями, захисниками землі української.
У книзі вміщено документальну повість «Отаман Коссак» та
повість «Гірський сокіл». У
першій йдеться про славний
бойовий шлях сільського вчителя з Дрогобиччини Григорія Коссака, отамана УСС, у другій –
про його земляка, командуючого повітряними силами Української Галицької Армії Петра
Франка. «Григорію Коссаку було
присвоєно звання полковника і
довірено командувати Третім
корпусом, в який входили
Львівська,
Самбірська,
Стрийська та Гірська бригади.
Корпус повинен був утримувати
фронт по лінії Городок-Турка.
Отже, військова компетенція
верховинця розповсюджувалася
в цей тривожний час і на гірський
район перед Закарпаттям. До
речі, в Гірську бригаду УГА влилась тоді чимала кількість горян
з Турківщини, зокрема Ілля Цолиган, Йосип Хомик, Степан
Кузьмак, Степан Павлик, Іван
Хомик, Михайло Вовчанчин,
Олексій Яворський, Йосип Киретів, Цебак, Філяк. В УГА був і
авіаційний полк, в якому числи-

лось 80 бойових літаків. Командиром його був полковник Петро Франко (син Івана Яковича
Франка). Авіаційний профіль
набув у 1916 році в спеціальному навчальному закладі у м. Сараєво. Брат авіаційного командира – Тарас – служив у Другому
корпусі». Обоє славних карпатських лицарів стали жертвами московського КДБ. В історич-

них дослідженнях, нарисах, репортажах, літературних роздумах яскраво висвітлені події сторічної давності, пов’язані із вшануванням мужніх українських
лицарів – Українських Січових
Стрільців – на Турківщині.
Є тут й нарис «Збережемо тую
славу» – про зустріч автора з
вояком Української Повстанської Армії із с. Завадівка Іллею
Цолиганом, і репортаж про
відкриття 23 вересня 1990 року
в с. Сянки символічної могили
Українським
Січовим
Стрільцям, дослідження «Чотири письменники з Нагуєвичів»
(про Івана, Петра, Тараса і Зеновію Франків), «Василь Семець – офіцер УСС», нарис
«Голгофа Коссаків» і багато
інших цінних матеріалів, написаних на основі документів Центрального державного історичного архіву м. Львів, друкованих
засобів масової інформації, спогадів свідків та учасників тих далеких подій. Написане світлою
лінією підкреслено репортажем
«Славні нащадки стрільців українських» – про Героїв Революції Гідності, героїв, які зараз
мужньо захищають східні рубежі
України від московських варварів.. «Пишеться нова історія
воістину незалежної держави в
центрі Європи, в центрі Старого
Світу, Держави Української. Дорогою ціною. Ціною крові…» –
підсумовує автор.
Свою другу книгу «Українські
лицарі» (перша називається
«Дорога до батька») Йосип Созанський присвятив своїм синам
– внукам світлої пам’яті пол-

ітв’язня «Воркутлагеря» Василя
Созанського – Йосипу і Любомиру Созанським. Цю книгу варто
прочитати історикам, краєзнавцям-дослідникам, тим, хто прагне долучитися до творення
нової, омріяної багатьма поколіннями українців, України.
А днями відбулася презентація ще однієї нової книги відомого на Турківщині краєзнавця
Петра Зборовського, яка називається «Спів різдвяного циклу
свят на Турківщині», обсягом у

700 сторінок. У ній вміщено колядки, щедрівки, йорданські
пісні, обрядові пісні зимового
календарного циклу. Петро Андрійович залишив один примірник книги в музеї «Бойківщина», тим самим зробивши першу заявку на участь вже в наступному, ХХІV літературно-краєзнавчому конкурсі ім. Мирона Утриска. Слід сказати, що журі
Міжнародного проекту «Україна
і українці – цвіт нації, гордість

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО ПІДТВЕРДИЛИ ЗНАННЯ УЧНІВ
На недавній великій серпневій раді вчителів району було продемонстровано присутнім результати
зовнішнього незалежного оцінювання -2019 (державної підсумкової атестації) з української мови і літератури, математики та історії України. Так з 15ти закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ст. (в
тому числі 13 НВК) Турківщини у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури з Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (у ЗНО брало
участь 27 учнів) 7 школярів підтвердили високий
рівень знань, 16 –достатній. Слідом іде Турківський
НВК (брало участь в ЗНО 29 учнів): семеро дітей

му описуєть перше кохання головної героїні і перше розчарування. Недаремно
пані Марія почала свою книгу афоризмом
– «У кохання, як і в війну – легко ввійти, та
важко вийти». Книги Наталії Калиновської та Марії Ткачівської удостоєні диплома лауреата конкурсу.
Багато авторів присвячують свої вірші
сучасній тематиці, особливо подіям на
Сході нашої держави.
Подарунок дістали і найменші – діти.
Для них Віра Політаєва із Самбора написала книжку «Казкові пригоди звірят».
Павло Резвонюк із міста Новий Розділ –
«Мандри до казки», «Місяці-красунці».
Не можна без хвилювання читати книгу
Ігоря Деха «Слідами війни». Це розповідь
про тих, хто з перших днів піднявся на захист своєї держави. У книзі висвітлюються правдиві, побачені на власні очі факти
з життя воїнів на передових рубежах оборони нашої країни.
Звичайно, описати всі твори неможливо, адже на це треба використати не одну
газетну публікацію.
Оргкомітет щиро вдячний всім авторам,
які прислали свої роботи на XXIII літературно-краєзнавчий конкурс ім. М. Утриска. Сподіваємось, що в XXIV конкурсі
візьмуть участь більше авторів, особливо
із Турківщини. Звертаюся до школярів не
тільки м. Турка, але із навколишніх сіл. У
музеї «Бойківщина» зберігаються книги,
з яких можна почерпнути багато знань з
історії Бойківщини та інших населених
пунктів України.
Михайло ВАГІЛЬ,
голова оргкомітету конкурсу ім. М. Утриска.

підтвердили високий, а восьмеро – достатній
рівень знань. У Вовченському НВК з 9 учнів, які брали участь в ЗНО, 5 показали високий рівень знань, 2
– достатній. По троє учнів – з Ільницького і Ясеницького НВК – показали високий рівень знань, з
Бітлянського НВК 8 учнів – достатній.
Результати ЗНО з математики менш втішні. Високий
рівень знань з цього предмета підтвердили по два учні
з Турківського і Явірського НВК (відповідно у ЗНО брали
участь 8 та 3 учні). Достатній рівень знань з математики
продемонстрували 9 учнів Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 5

країни» нагородило нашого
земляка дипломом та нагрудним знаком «Патріот України».
Петро Зборовський – автор 12
книг і багатьох статей, вміщених
у наукових і популярних виданнях України, Польщі, США.
– Збереження національної
ідентичності, поширення українського фольклору в наш час є
дуже важливим і цінним, – каже
секретар конкурсу, директор народного музею «Бойківщина»
Руслана Юсипович. – Написання нової книги п. Зборовським –
великий вклад у розвиток національної культури. Видав Петро
Андрійович книгу разом зі своєю
дочкою Яриною, магістром мистецтв, викладачем вищої категорії Турківської дитячої музичної школи, яка поклала зібрані
батьком пісні і колядки на музику. Це її третя спроба в царині
етномузикології. «Спів різдвяного циклу свят на Турківщині» –
дуже гарна книга, велике напрацювання. Я рада з того, що в нас,
на Турківщині, є такі люди, які
стараються залишити майбутнім
поколінням мистецьке надбання наших славних пращурів. В
книзі також є посилання від кого
і де зібрані колядки, хто їх заспівував. Наприклад, від Ганни
Данилівни Ціко, 1944 р.н., 7
класів, та Софії Данилівни
Павліш, 1955 р.н., 10 класів ,
жителів с. Либохора – колядка
«Над степом сяє», «Херувимів
збір» – від Івана Пузича, 1910
р.н., неписьменного, із с. Ясінка, Тож у виданні вміщено дуже
цінні твори – із сивої давнини.
Слід сказати, що книга побачила світ завдяки спонсорській
підтримці нашого земляка,
уродженця с. Риків – Олега Шуптара.
Ольга ТАРАСЕНКО.

– Турківського НВК та по 4 учні з Бітлянського та Боринського НВК.
Історію України, як продемонструвало оцінювання,
найкраще знають у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Із 16
учнів-учасників ЗНО, дев’ять показали високий рівень
знань, як і четверо учнів із Вовченського НВК. Достатній
рівень знань продемонстрували 12 учнів із Турківського
НВК (у зовнішньому незалежному оцінюванні брав
участь 21 учень) 9 – із Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст., по 5 – із
Верхньовисоцького НВК та Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
У районному рейтингу закладів загальної середньої
освіти І-ІІІ ст. ( в т.ч. НВК) перше місце посідає Турківська
ЗОШ І-ІІІ ст. №1, друге – Боринський, третє – Вовченський, четверте – Бітлянський і п’яте – Турківський НВК.
Ольга ТАРАСЕНКО.

6 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

НЕБЕЗПЕЧНА Й БЛАГОРОДНА
ПРОФЕСІЯ РЯТІВНИКА
Щороку, 17 вересня, відзначають своє професійне свято
люди мужньої професії, які завжди в надзвичайних ситуаціях
спішать нам на допомогу, – рятувальники. У складних умовах,
часто ризикуючи життям, вони рятують людей та їхнє майно, не чекаючи за це віддяки.
Власне, в цей день зібралися
на урочисту зустріч працівники
державної пожежно-рятувальної частини №28 м. Турка. Спершу начальник
Турківського районного
сектору ГУ ДСНСУ у
Львівській
області,
підполковник служби
цивільного
захисту
Світлана Мірошкіна зачитала вітальні телеграми, що надійшли від Голови державної служби
України з надзвичайних
ситуацій Миколи Чечоткіна, начальника ГУ
ДСНСУ у Львівській області Юрія Кагітіна та Голови громадської організації «Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та
служби цивільного захисту»
Віктора Доманського. Також вона від себе особисто
привітала колег, побажавши їм та їхнім сім’ям здоров’я, взаєморозуміння, щоб
після кожного тривожного
виклику вони поверталися
додому неушкодженими.
Хвилиною мовчання всі присутні вшанували світлу пам’ять Зеновія Юричка, який,
рятуючи людське майно на
пожежі, загинув. До речі,
щороку, з нагоди професійного свята, Головне управління виділяє невелику грошову допомогу для його сім’ї.
Виконала Світлана Валеріївна й приємну місію. Зокрема за
досягнення високих показників
у професійній діяльності, успішне і сумлінне виконання службових обов’язків, хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу,
виявлені під час несення служби, наказом начальника Головного управління ДСНСУ у
Львівській області достроково
присвоєно спеціальні звання, в
порядку заохочення: старший
прапорщик служби цивільного
захисту – командиру відділення
ДПРЧ №28 м. Турка, прапорщику Івану Тисовському, старшина
служби цивільного захисту – командиру відділення ДПРЧ №28
м. Турка, старшому сержанту
Івану Біласу. Грошовою премією
відзначено начальника караулу,

старшого лейтенанта служби цивільного захисту Олега Бегея,
якого нещодавно призначено

мера Ростислав Набоков, запевнивши, що й надалі, в разі потреби, влада допомагатиме у
придбанні спорядження та
спеціальних засобів для гасіння
пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Вітання від народного депутата України Андрія
Лопушанського передала ряту-

20 вересня 2019 року
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження медсестру функціональної діагностики поліклініки Марію Станіславівну Миклясевич і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я,
невпинної життєвої енергії, сімейного благополуччя, Божої опіки у
житті.
Зичимо в день ювілею сонця і
тепла,
Радості безмежної, усмішок,
добра.
Здійснення думок, задумів і
мрій,
Сповнення усіх планів і надій.

Дорогого, доброго, щирого хресного тата
– Михайла Ціка, жителя с. Заріччя, вітають з днем народження похресниця Марійка і сім’я Сідельників.
Вони бажають шановному імениннику
доброго здоров’я, світлої радості в житті,
добробуту, родинного тепла, рясних Божих
благословінь.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа-Цариця Свята –
Дарує щасливі й многії літа!

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел
щиросердечно вітають із золотим ювілеєм майстра виробничого навчання Ярославу Іванівну Юзьків і бажають шановній ювілярці великого людського щастя, доброго здоров’я, миру, достатку, сповнення мрій,
Божої опіки у всіх справах.
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні, й друзі теж.
І ми бажаєм щастя так багато,
Щоб у душі воно не мало меж.
Що задумали Ви – все хай збудеться,
Всі печалі хай забудуться.
Хай любов і здоров’я будуть до
старості
Ми ж бажаєм Вам тільки радості.
виконувачем обов’язків начальника ДПРЧ №28 м. Турка , та
провідного інспектора Турківського РС ГУ ДСНСУ у Львівській
області, лейтенанта служби цивільного захисту Олега Геру. Подяки обласного управління оголошено пожежному-рятувальнику, прапорщику служби цивільного захисту Андрію Геровичу та водієві підрозділу, старшині
служби цивільного захисту Михайлові Жавку.
Прийшли привітати рятувальників і представники влади, зокрема т.в. обов’язків голови Турківської РДА Юрій Лило. Після короткого виступу він вручив грамоту колективу пожежно-рятувального підрозділу. Вітання від
міського голови та містян передав рятувальникам заступник

ВРЯТОВАНІ ДИТЯЧІ ЖИТТЯ
Наприкінці місяця, 30 вересня, разом з чудовим християнським святом – Віри, Надії, Любові і матері їхньої – Софії, ми відзначатимемо День усиновлення. «Приймаючий того, кого Я посилаю, Мене приймає», – сказав Господь (Євангеліє від Іоанна).
– На Турківщині проживає 43 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. 40 з них перебувають під опікою, три
дитини виховуються у прийомній сім’ї. Таких прийомних сімей у районі є дві, та ще дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10
дітей. На Турківщині проживає 5 усиновлених дітей і на обліку з усиновлення ще перебуває 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Матеріальна підтримка таких дітей з боку держави
дуже важлива, але хочеться, щоби ці діти насамперед відчували
теплоту і ласку сімейного вогнища, на що постійно націлюємо ми
прийомних батьків, усиновителів, – каже головний спеціаліст відділу
опіки і піклування і усиновлення служби у справах дітей Турківської
РДА Оксана Бойко.
Тому за умовами проживання цих дітей служба у справах дітей
регулярно здійснює нагляд. Якщо усиновлення відбулося дитини,
віком до 3 років – один раз на рік відвідують і перевіряють таку
сім’ю, якщо ж старших, то раз на три роки здійснюють перевірку. За
результатами перевірок, служба у справах дітей складає відповідний акт про умови проживання усиновлених дітей.
Ольга ТАРАСЕНКО.

вальникам його помічник Ірина
Кіра, а також від благодійного
фонду Андрія Лопушанського
вручила путівки на відпочинок в
спа-центр м. Трускавець.
Треба відзначити, що за останні роки крок за кроком оновлюється матеріально-технічна
база пожежно-рятувальної служби Турківщини. Не так давно
відкрито рятувальні підрозділи
в с. Нижня Яблунька та с. Верхнє
Висоцьке, на черзі – с. Лімна.
Очевидно, не всі знгають, що не
так давно досвідченого рятувальника з Турківщини, в недавньому начальника ДПРЧ №28
Івана Лоштина призначено виконувачем обов’язків Старосамбірського районного відділу
ГУ ДСНСУ у Львівській області.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Продається цегляний будинок
у с. Рихтичі Дрогобицького району. Є сад, земельна ділянка (0,30
га), криниця, вода в хаті. Ціна –
договірна (приблизно 12000 у.
о.). Є місце під забудову.
Тел.:
0983612350,
0675848368.

Колектив неврологічного відділу Турківської КЦРЛ сердечно вітає із ювілейними днями народження, які святкували
13 вересня, Теодозію Василівну Гряділь, Марію Іванівну
Ільницьку і Мар’яна Олександровича Ярошовича.
Шановні ювіляри! Бажаємо вам міцного здоров’я, Господньої опіки і здійснення усіх
планів і мрій. Хай буде довгим і щасливим
Ваше життя, а рідні дарують вам душевне
тепло та свою любов і увагу. Многая і благая вам літ!
Щоб ніколи не знали ви втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Господь хай дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

МОНЕТИ СТАНУТЬ «КОЛЕКЦІЙНИМИ»
З першого жовтня, монетами, номіналом 1, 2 та 5 копійок,
не можна буде розраховуватися під час покупки. Хоча, насправді, в торгових закладах такими монетами вже давно
не видають решту (здачу).
Якщо в людей такі монети ще є, то їх можна буде обміняти в
банківській установі на крупніший номінал до 30 вересня 2020
року.
Наш кор.

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАХІД «УРОК»
23 серпня 2019 року службою у справах дітей Турківської РДА був виданий наказ про організацію та
проведення в районі Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок». Відповідно до наказу, протягом
серпня-вересня проводяться обстеження житлово-побутових умов у сім’ях, що опинилися в складних
життєвих обставинах, щодо готовності дітей до нового навчального року. Відповідно до чинного законодавства, усі діти зобов’язані отримувати середню освіту.
– Протягом проведення профілактичного заходу було виявлено, що троє дітей із неблагополучних
сімей, станом на 13 вересня ц.р., ще не приступили до навчання. Це учні, які закінчили 9-ий клас
загальноосвітньої школи і на даний час не охоплені навчанням, – каже Надія Сливар, головний спеціаліст служби у справах дітей Турківської РДА. – Але з батьками проведено бесіду, і вони пообіцяли, що
до кінця вересня їхні діти будуть влаштовані в Боринський, чи Турківський професійні ліцеї. Якщо діти
й надалі залишаться не охоплені навчанням, то з батьками ще раз матимемо розмову, і за неналежне
виконання своїх батьківських обов’язків їх буде притягнуто до відповідальності. На горе-батьків можуть бути складені адмінпротоколи. Але, надіюся, що цього не станеться, і до кінця вересня вони
влаштують своїх дітей на навчання.
Ольга ТАРАСЕНКО.

20 вересня 2019 року

ГІРКО БУТИ
САМОМУ
Психологія стверджує, що самотність - це таке психолого
— соціальне явище, тобто емоційний стан людини, в якої немає
повноцінного, позитивного спілкування з сім’єю та іншими
людьми. Також можна сказати, що самотність — це відчуття душевної пустоти, ізольованості від світу та небажання
спілкуватися з сім’єю, соціумом.
Медичні уми наголошують на
шкідливому впливу самотності.
Так вона дає поштовх серцевосудинним захворюванням, викликає постійне підвищення артеріального тиску, скорочує вік
життя людини.
Здається, що хорошого в самотності? Правда, художня література, що є невід’ємною частиною нашого культурного розвитку, це - «душевні ліки» для неї.
Вона допомагає віднайти ту
рівновагу, ту гармонію стану людини, яка надалі гармонійно
вливатиме на спілкування, мислення, сприймання навколишнього світу.
Щоби зрозуміти, звідки виникає це почуття, потрібно проаналізувати, як саме його відчувають люди. Вони це розуміють
тоді, коли не вистачає спілкування, коли немає з ким поділитись
якоюсь таємницею, розповісти
про свої проблеми. Подолати
раптову самотність можна
тільки за допомогою батьків,
друзів, рідних людей. Іноді можна подолати її за рахунок роботи.
Якщо самотність виникає через неможливість налагодити
контакти з іншими людьми, потрібно придивитися до себе,
проаналізувати свої звички, заглянути у себе й побачити, що
саме не можуть сприйняти в тобі
інші люди, щоби з вами спілкуватись. І потрібно намагатися
себе удосконалювати.
Дружба також відіграє важливу роль у житті людини.

Справжні друзі можуть підтримати тебе у скрутну хвилину.
Вони розділяють з тобою і щастя, і горе. Але навіть друзі інколи
не можуть заспокоїти бурхливі
відчуття самотності. Довге життя у самотності буває дуже важким. Люди раптово залишаються одинокими після втрати дуже
близької людини. Зазвичай, самотніми бувають ті люди, які не
вміють довіряти, відкриватися,
надіятись на інших людей. Вони
не вміють любити, давати і приймати інших людей такими, якими вони є.
У наш час багато людей вважають себе самотніми. Самотність додає їм негативні переживання, страждання і не дає
повноцінно існувати. Тому, що самотня людина не має близької
людини, або друзів, до кого можна було звернутись у важку хвилину за допомогою.
Однак є люди, які усвідомлено вибирають самотність, і, на
їхню думку, вона дає їм більше
переваг. Такі люди цінують свою
самотність, адже вони можуть
бути наодинці зі самим собою.
Самотність не означає повне
відокремлення від суспільства,
вона для них є усамітнення. Усамітнившись, люди схильні більш
до романтики, у тому знаходять
сенс свого життя і щастя.
Питання самотності християн
порушується і в Біблії. Святий
апостол Павло говорить: «Бажаю, щоб усі люди були, як і я,
але кожний має свій дар від
Бога: один такий, другий інший.

Неодруженим і вдовам кажу:
добре їм, якщо залишаться, як і
я» (1 Коринтянам 7, 7–8). Звернімо увагу – він каже, що деякі
люди мають дар залишатися
самотніми, а деякі – перебувати у шлюбі. Виглядає, що майже
всі одружуються. Це необов’язково є Божою волею для кожного. Павлові, наприклад, не треба було турбуватися про додаткові проблеми і стреси, що неминуче з’являються у шлюбі та з
появою сім’ї. Він цілковито присвятив своє життя поширенню
Божого Слова.
З іншого боку, деякі люди досягають кращих результатів у команді, служачи Богові як пара та
сім’я. Обидва типи людей однаково важливі. Не є гріхом залишатися самотнім навіть протягом усього свого життя. Найважливішим моментом у житті є не
пошук пари та народження дітей,
а служіння Богові. Нам слід навчатися Божого Слова, читаючи
Біблію та проводячи час у молитві. Якщо ми проситимемо
Бога відкрити Себе нам – Він
відповість (Матвія 7, 7), і якщо ми
проситимемо використовувати
нас для виконання Його благих
цілей – Він також відповість. «І
не пристосовуйтеся до цього
віку, але змінюйтеся оновленням (вашого) розуму, щоб ви
пізнавали, що є Божа воля: добре, приємне і досконале» (Римлянам 12: 2).
Самотність не треба розглядати як прокляття, чи свідчення
того, що «щось не так» із самотнім чоловіком чи жінкою.
Хоча більшість людей одружуються і, виглядає, що Біблія дає
нам зрозуміти, що Божою волею
для більшості людей є шлюб –
самотній християнин у жодному
разі не є «другосортним» християнином.
Слідування Божому плану –
чи в шлюбі, чи в самотності –
приведе до продуктивності та
радості, які Бог бажає завжди
нам дати.
Зиновій БИЧКО,
журналіст

ХАЙ НА ВСЕ БУДЕ ВОЛЯ БОЖА
Кожен забобон має своє давнє пояснення, тому ними не можна нехтувати. Тож з’ясуємо
походження деяких ритуалів. Одним із них є знімання вроків, виливання воску. Колись ці ритуали належали до сфери народної медицини, а деякі люди виконували самостійно. Наприклад, щоб
зняти вроки, одягали білизну навиворіт, або витирали обличчя зворотною частиною вбрання.
Вірили, що так можна обминути всяке лихо, злі сили – і вроки відійдуть. А ще моя бабуся
виливала гарячий віск на холодну воду, щоб прогнати страх. Треба було сісти на поріг, і над
головою вона здійснювала цей ритуал.
Від зурочень може допомогти шпилька або червона нитка. І тепер часто можна побачити, що,
особливо дітям, перев’язують руку червоною ниткою, а шпильку на верхній одяг приколюють навіть
старші люди. У цьому випадку на людину кидають недобрий, або заздрісний погляд, і такі предмети,
відповідно до народних уявлень, вберігають від зурочення. Саме тому колись вважалося, що перед
тим, як подивитися на маленьку дитину, треба глянути на нігті, небо, або стріху, а потім вже на маля.
Тобто частину того недоброго, що людина могла б кинути на іншу, вона скеровує на сторонні речі.
Є два різновиди злоякісної дії, згідно з віруваннями. Людина може посилати вроки свідомо і несвідомо, завдаючи шкоди мимохіть. Червоний колір нитки теж не випадковий. Це колір вогню, стихії, що має
оберегові властивості.
У багатьох обрядах люди використовували яйце. Вважають, що яйце – першооснова світу. Тому
цілителі обкачують яйцем. Щоб зняти негативну енергетику, яка накопичується при хворобах, стресах,
переляках. Вірили, що яйце вбирає всю негативну інформацію, і всі негативи переміщуються на вміст
яйця. Для цього, щоб провести цей ритуал, треба було придбати на базарі коричневе домашнє яйце,
бо темний колір вбирає негатив. Це яйце приносили цілителеві, бо самостійно проводити таку процедуру не можна.
Обкачуючи яйцем, цілитель промовляє найсильнішу молитву «Отче наш». Тоді відходять всі злі сили
від людини. Люди вважають, що такі дійства дуже допомагають. Але найбільше допомагає віра, яка
може побороти всі негаразди.
Часто людина знаходить на своєму обійсті різні предмети, які, вважає, принесуть їй біду. Якщо людина покладається на Бога, вона не повинна звертати увагу на ці предмети. Для заспокоєння душі такі
місця можна покропити свяченою водою, або обсипати навколо своє господарство свяченою сіллю і
промовити «Хай на все буде воля Божа». Будь-яка річ не може людині зробити зло, яка вірить Богові,
бо зло не може бути сильнішим за добро.
Діана ІЛЬНИЦЬКА,
студентка факультету журналістики Львівського НУ ім. І. Франка.
Продається автомобіль ГАЗ-52 (самоскид), на запчастини. Тел.: 0963686337.
Втрачений державний акт на земельну ділянку в с. Розлуч (Турківський район, Львівська область), хутір Смерічка, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, площею 0,2215 га, ЯИ № 879980 від 21.06.2010 р., кадастровий номер 4625586900:01:004:0035, виданий на ім’я Людмили
Іванівни Мамченко, вважати недійсним.
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Загублений студентський квиток – ВК 11549701, виданий
Самбірським педагогічним коледжем на ім’я Вікторії Олександрівни Лопушевської, вважати недійсним.

ЛЕГКОВИК ЗІТКНУВСЯ
З АВТОБУСОМ
У вівторок, 17 вересня, близько полудня, на автомобільній
дорозі Бориня – Мохнате, у с.Комарники трапилася дорожньотранспортна пригода. Тут водій легковика Audi на закордонній
реєстрації, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із
автобусом Setra, який перевозив студентів із Дрогобича.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав: у легковику спрацювали подушки безпеки і врятували водія від травм, а для кількатонногго автобуса удар був не страшним. Пошкодження отримали
лише транспортні засоби.
На початку тижня дорожньо-транспортна пригода трапилася і в
м.Турка, на вул. Горішня. Тут автобус збив двох жінок-пішоходів. Вони
отримали незначні травми. Одна з них ще перебуває на лікуванні у
Турківській КЦРЛ.
Наш кор.

КОЛИ І ЯК САДИТИ ОЗИМИЙ ЧАСНИК
Щоб отримати хороший урожай запашних і корисних головок
озимого часнику зі свого городу, потрібно дотримуватися агротехніки вирощування і правильно посадити його восени.
Зимовий часник зазвичай
зберігається гірше ярого, але
зате він відрізняється високою
врожайністю. У нього більш гострий смак, а в головках тільки
один ряд великих зубчиків. Цим
озимий часник відрізняється від
ярого, у якого є кілька рядів з
дрібнішими зубками.
Час посадки часнику восени
впливає на його ріст і розвиток
навесні, а також на урожайність
рослини. Як правило, часник
садять у вересні та жовтні. На
терміни висадки впливають погодні і температурні умови. Рекомендується здійснювати процедуру за 2-3 тижні до перших
заморозків, коли денна температура знаходиться в межах 1012 градусів. За таких умов часник встигне вкоренитися, але не
проросте.
Зазвичай в Україні сприятливий період для посадки настає
в кінці вересня — початку жовтня. На Півдні часник садять в
кінці жовтня і на початку листопада.
Рано посаджена культура
може швидко вкоренитися, піти
в ріст і почати нарощувати зелену масу. У такому випадку після
заморозків часник може легко
вимерзнути. Занадто пізня посадка призведе до того, що рослина не встигне вкоренитися, і
також загине взимку.
Сприятливі дні для посадки
озимого часнику у 2019 році за

місячним календарем:
- вересень — 2, 10, 11, 12, 13,
19 число;
- жовтень — 6, 8, 9, 11, 12;
- листопад — 5, 7.
Несприятливі дні за місячним
календарем:
- вересень — 1, 6, 16, 20 число;
- жовтень — 5, 6, 16;
- листопад — 4, 8, 9, 10, 18.
Правила осінньої посадки
озимого часнику:
Овоч любить сонячне світло,
тому його садять на відкритій,
добре освітлюваній протягом
усього дня, ділянці.
Грядка повинна бути захищена від протягів і північних вітрів.
Підходить ділянка на невеликій височині, пологий пагорб.
У низині, при рясних опадах або
таненні снігу навесні, часник
може зігнити і загинути.
Потрібно уникати заболочених ділянок і скупчення ґрунтових вод.
Кращі попередники для озимого часнику: огірки, кабачки,
бобові і баштанні культури, патисони, рання білоголова капуста.
Не можна садити часник в
тому місці, де раніше росли: редиска, морква, картопля, цибуля, пряні трави.
На тому ж самому місці, де ріс
часник в цьому році, можна його
знову посадити лише через 3-4
роки.

Загублений атестат – ВК № 37068938, виданий Турківською ЗОШ
І-ІІІ ст. №1 від 2009 р. на ім’я Оксани Володимирівни Андрушко,
вважати недійсним.
В м. Турка, по вул. Поляна,
продаю недорого незавершений житловий будинок із господарськими спорудами (стайня,
гараж). Площа земельної ділянки під забудовою –10 арів.
Ціна – договірна.
Тел.:
0987169695,
0954628684.

Робота в Польщі, Німеччині,
Швеції. Для спеціалістів і різноробочих, сімейних пар. Роблю
візи. Тел. 09883356134. Віталій.
Продається автомобіль «Жигулі» – 2106. У доброму стані.
Ціна – договірна.
Тел.: 0671418593.
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ПЕРЕМОЖЦЯ ВИЗНАЧИТЬ
ОСТАННІЙ ТУР
Як і в кращих футбольних чемпіонатах світу, інтрига лідерства у групі “В” чемпіонату Львівської області з футболу
серед команд другої ліги збереглася до останнього туру.
А все завдяки тому, що минулої неділі наші “Карпати” здобули блискучу перемогу над суперником із Берездівців, що на Миколаївщині, з рахунком 10:0. І це
наші хлопці забили все за перший тайм. Другий тайм матчу,
через травмування гравців суперника, не відбувся. Турківські
юнаки, через неявку суперника,
отримали технічну перемогу –
3:0. Дали нам також ще один

шанс на перемогу у групі і футболісти зі Стрілок, які цього дня
програли свій матч.
Таким чином, у нас знову на 1
очко більше, і ми знову лідируємо у групі. Для того, аби завершити груповий етап на першому
місці, “Карпатам” необхідно в
останньому матчі на виїзді перемогти
“Кохавинку”
із
смт.Гніздичів Жидачівського
району. Доленосна гра відбу-

деться у неділю, 22 вересня.
А в чемпіонаті Турківського
району серед юнаків, які змагаються за правилами футболу
7х7, минулої неділі відбулися
чвертьфінальні поєдинки. Так на
стадіоні с.Ільник футболісти з
Сянок перемогли однолітків із
Прислопа – 5:0, вовчани здолали суперника із Верхнього – 3:2,
Бітля перемогла Ільник – 4:2, а
турківчани, через неявку суперника з Боберки, отримали технічну перемогу – 3:0. За чудову
організацію та проведення
чвертьфінальних поєдинків чемпіонату району серед юнаків,
федерація футболу Турківщини
щиро вдячна Ільницькому
сільському голові Роману
Ільницькому.
Згідно жеребкування, у неділю, 22 вересня, на турківському міському стадіоні “Карпати”,
у першому півфінальному поєдинку, який розпочнеться о
12.00 год., зіграють Бітля та Вовче, а о 14.00 год. за путівку до
фіналу розпочнуть боротьфу юні
футболісти з Сянок та Турки.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

20 вересня 2019 року
Управління соціального захисту населення повідомляє, що
розпочато прийом документів на надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям
шкільного віку із багатодітної сім’ї.
Допомога на придбання навчального приладдя надається на
дітей шкільного віку багатодітним сім’ям, у яких подружжя (чоловік
та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та
виховує чотирьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя,
або один батько(одна мати), який (яка) проживає разом з чотирма
і більше дітьми та самостійно їх виховує.
До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою, віком до 18 років (включно), а також діти,
які навчаються у закладах вищої освіти І-ІІ, III-IV рівнів акредитації, та
у професійно-технічних навчальних закладах на денній формі навчання (до 23 років). (Закон України «Про охорону дитинства»).
Перелік необхідних документів:
- копія паспорта;
- копія свідоцтва про одруження;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про склад сім’ї;
- банківський рахунок;
- копія рішення суду про встановлення над дитиною опіки і піклування (надають особи, які не були членами сім’ї, але перебувають
на утриманні, або документ, який підтверджує статус багатодітної
сім’ї).
Звертатися за адресою: м.Турка, вул. Міцкевича, 77, управління соціального захисту населення, каб. 11. Тел.: 3-15-35.

БОГДАН МОСКАЛЬ ТА ОЛЕГ РОГАЧ
ПРЕДСТАВЛЯТИМУТЬ ЛЬВІВЩИНУ У
ФІНАЛІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПАРТАКІАДИ
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ В УЖГОРОДІ
У суботу, 14 вересня, у Львові завершилися змагання фінальної частини обласної
спартакіади Львівщини серед команд державних службовців. Держслужбовці змагались у п’яти видах спорту: волейбол, футзал, настільний теніс, шахи і шашки. У
шашках чемпіон минулорічної Всеукраїнської спартакіади серед чоловіків – Богдан
Москаль та срібна призерка серед жінок – Олена Біленька (ГУ ДФС України у Львівській
обл.) не залишили шансів на успіх своїм опонентам і впевнено здобули перемогу над
усіма суперниками.
У загальнокомандному комплексному заліку заслужену перемогу святкувала команда ГУ ДФС України у
Львівській обл., друге місце п’єдесталу пошани здобула
команда Турківського р-ну, яка програла одне очко команді за перше місце, і замкнула трійку лідерів команда Львівської ОДА. За підсумками змагань, усі переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами. З переможців ХІІІ спартакіади
Львівщини серед команд державних службовців буде

сформовано збірну команду
області, яка 23- 27.09.2019 р. у
м. Ужгород візьме участь у ХХІ
Всеукраїнській спартакіаді серед збірних команд державних службовців Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
За волейбольну команду виступали Олег Рогач, Віталій
Бліхар, Андрій Федорко, Іванна Кожан, Галина Мельник, Володимир Головчак, Роман Поручник (зайняли ІІІ

Продаю трактор МТЗ-80, молоду корову, кобилу.
Ціна – договірна. Тел.: 0680027833.

ПРАВОМ НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ МОЖНА
СКОРИСТАТИСЬ ДО 31 ГРУДНЯ
Використати право на податкову знижку за підсумками 2018 року громадяни можуть до 31
грудня (включно) 2019 року, подавши декларацію про майновий стан і доходи до податкового
органу за місцем реєстрації.
До податкової знижки можна включати витрати,
які фактично здійснені платником податку протягом звітного податкового року та підтверджені
відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними
або товарними чеками, прибутковими касовими
ордерами, копіями договорів, що ідентифікують
продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково
повинні бути відображені вартість таких товарів
(робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Правом на отримання податкової знижки мо-
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жуть скористатися платники податків, які оплачували за навчання своє або своїх дітей, сплачували
проценти за іпотечним кредитом, сплачували кошти за переобладнання транспортного засобу на
альтернативні види палива, перераховували благодійні внески неприбутковим організаціям, страхували себе та свою родину.
У разі, якщо платник податку не скористається
правом на нарахування податкової знижки до 31
грудня п.р., таке право на наступний податковий
рік не переноситься.
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського
управління ГУ ДПС у Львівській області.

місце); з настільного тенісу – Василь Поточний (ІІ місце),
Оксана Ушакоа (ІV місце); з шашок – Богдан Москаль (І
місце), Олександра Цуняк (ІІ місце); з шахів –Мар’яна
Крайняковець (ІІ місце); з футзалу – Орест Середич, Володимир Баган, Руслан Сливар, Дмитро Писанчин, Мирон Бойко ( V місце ).

СПІВЧУВАЄМО
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття учневі 9 класу Іллі Григоровичу Гакавчину з приводу великого горя –
передчасної смерті матері.
Колектив Розлуцького НВК глибоко сумує з приводу смерті колишнього
голови Турківської районної ради та колишнього голови Турківської райдержадміністрації Василя Костянтиновича Дребота і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства
«Галсільліс» глибоко сумує з приводу передчасної смерті інженера по охороні і захисту лісу Бориса Йосифовича Мельника і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійного.
Церковний комітет і парафіяни УПЦ Св. Архистратига Михаїла с. Завадівка висловлюють щире співчуття настоятелю храму о. Івану Лепкому з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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