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Впродовж останніх років Турківська міська рада провела велику роботу в питаннях освітлення вулиць нашого міста. Ліхтарі навіть встановлено там, де, здавалося, цього не буде
ніколи – у найвіддаленіших околицях в недавньому ще райцентрі. Хоч зрозуміло, і за таких
обставин не всі містяни задоволені. Комусь запізно вмикають освітлення, іншим зарано
вимикають. Словом, усім не вгодиш. Так буває, коли нічого не робиш – всі мовчать. А проявляєш ініціативу, обов’язково буде критика, дорікання та звинувачення.

Похвально, що новообрана міська рада , як на мене, вдало продовжила цей масштабний освітлювальний проект. З ініціативи заступника міського голови Степана Залуги й за активної підтримки
голови Ярослава Паращича, напередодні старого Нового року освітлено міст, що з’єднує майдан
Шевченка з площею Ринок. Як кажуть, свіжим незаангажованим оком Степан Степанович побачив,
що ця ділянка в центрі міста насправді є найменш освітленою, хоч у вечірню пору тут проходить дуже
багато людей.
Вирішили – і зробили. За декілька днів закупили 12 ліхтарів, труби, електропроводку і зробили
містянам подарунок до свята Василя. Всі роботи з монтажу було проведено силами працівників
міської ради. Віриться, що освітлення служитиме людям довго і нікому й на гадку не спаде його
пошкодити.
Є надія та підтримка широкого загалу громадськості, підприємців, що у перспективі, із залученням
коштів небайдужих людей, вдасться освітити й інші міські мости. В першу чергу це варто зробити на
вул. Стуса, вул. Молодіжна (поблизу пожежно-рятувальної частини), на вул. Міцкевича. А, дасть Бог,
згодом ще й на вулицях Травнева та Івана Франка. Окрім того, що ці ділянки доріг будуть більше
освітленими, Турка виглядатиме краще естетично. Світло ліхтарів переливатиметься в річковому
плесі, створюючи неповторний вигляд. Можливо тоді під мостами менше збиратиметься людей
сумнівної репутації, які ховаються тут, щоб почаркувати, або й покурити травку.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Парафіяни с. Риків сердечно вітають з Днем
ангела настоятеля храму Преображення Господнього о. Василя Цюцика і бажають йому
міцного здоров’я, щастя, радості, добра, Божого благословення
і довголіття.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо
багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь
благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній
на крилах тримає,
А Бог хай дарує
надію й тепло –
На многії літа, на
щастя й добро!
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Парафіяни с. Риків щиросердечно вітають
з днем народження, яке відзначає 15 січня,
їмость Лідію Миколаївну Цюцик і бажають
шановній іменинниці великого людського
щастя, міцного здоров’я,
успіхів і удачі у подальшому житті, Божого
благословення.
Нехай Вам завжди
посміхається доля,
Несуть
тільки
радість з собою
роки.
Хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай проліском ніжним життя Ваше квітне,
Весною буяє в душі теплота.
Любові, добра Вам і чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла!

Дорогого і люблячого, працьовитого і доброго, чуйного і турботливого чоловіка, батька і дідуся, жителя м. Турка – Івана
Миколайовича Нанівського – сердечно вітають з ювілейним
днем народження дружина Наталія, сини Іван та Віталій зі
своїми дружинами, онуки – Тимофій, Маркіян та Родіон і бажають рідній і дорогій людині міцного здоров’я, радості в житті,
родинного затишку і тепла, Господньої опіки і благословення
на многії і благії літа.
Сьогодні день – буває раз в
житті.
Цей день, коли Вам 60 настало!
Хай Вам здається – це багато
літ,
Але насправді дуже й дуже мало.
Нехай душа у Вас ніколи не
старіє,
На білій скатертині будуть хліб
і сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце
гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Зичимо Вам літ багато,
Радості, ні крихточки біди.
Щоб життя для Вас було як свято
Й дарувало посмішку завжди.
Хай Вас охороняє Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
Нехай Господь Бог здоров’я посилає
Прожити в щасті і многая літ!

Дорогу доньку, люблячу дружину, чуйну і турботливу матусю і
бабусю, добру невістку, жительку м. Турка Наталію Володимирівну Писанчин з ювілейним днем народження щиросердечно вітають мама Марта, батько Володимир, чоловік Володимир, свекруха Емілія, дочка Оксана, сини Віталій і Микола,
зять Борис, невістки Ірина та Наталя, онуки Марічка, Данилко, Івасик, Мар’янчик, Максимко і бажають дорогій іменинниці здоров’я міцного, як граніт, життєвої енергії, наснаги, світлої радості в
житті, Божої ласки і благословення на
життєвій ниві.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай силу і радість Тобі він дає.
З віночка слів – Тобі найкращі квіти,
А серед них – многая літа!

Дорогеньку, люблячу, щиру, добру донечку, сестричку, зовицю, цьоцю, внучку, жительку с. Либохора Василину Любомирівну Громик з 20-річчям від дня народження, яке відсвяткувала 12 січня, і Днем ангела, від щирого серця вітають тато
Любомир, мама Надія, брат Любомир, братова Софія, племінник Томасик, дві бабусі Катерини.
Бажаємо ювілярці міцного-міцного
здоров’я, безмежного щастя, щасливої
долі і всього самого найкращого в житті.
Щоб ти завжди була щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог тебе в опіці мав
І Ангел твій охоронитель
З плеча твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, що ти у нас є,
Хай силу і радість тобі Він дає.
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Він – професійний різьбяр, чудовий художник, ревний християнин, дбайливий сім’янин, цікавий співрозмовник, активіст,
якому не байдужа доля міста і краю, де народився і виріс. А ще
його життя радує таке захоплення як фотографування.
Мова піде про турківчанина Віктора Саварина, бо світлини,
які він виставляє у Фейсбук, які прикрашають фотовиставки Турківщини, надзвичайно гарні, привертають увагу глядача, якісно зроблені, милують око.
То ж з чого все починалося? Із таким запитанням нещодавно, коли завітав до редакції часопису, я звернулася до
Віктора Володимировича.
– Фотографувати пробував
давно, відколи вийшов з армії.
Тоді з братом Ігорем купили собі
фотоапарати та спеціальні об’єктиви для «фоторушниці» – і
стали мандрувати лісами в пошуках цікавих знімків. Проте
тривало це захоплення не надто довго, бо
коли в Україні виникла
економічна криза, стало все дорожчати, в
тому числі й засоби для
фотографування, наш
ентузіазм потроху почав затухати. І лишень,
коли з’явилася цифрова апаратура, ми захопилися фотозйомкою
з новою охотою. Найперше цифровий фотоапарат придбав наш
добрий друг Роман Комарницький. Він почав
фотографувати, а ми з
братом уже біля нього
тулилися. Усі свої фотографії Роман записував на флешку. Їх було
сотні. Тож спершу я
став викладати в Інтернет-мережі
його
знімки і лише згодом,
коли купив сучасний
фотоапарат, свої. Фотографія, на мій погляд,
– це момент історії.
Якщо б із сивої давнини збереглося у нас
багато фотографій, сучасне покоління мало би великий пласт
інформації про ті роки, які прожили наші батьки та діди. На
жаль, тоді знімали дуже мало.
Тому, як випадає така нагода,
фотографую старенькі оселі в
нашому місті, які вже практично на грані зникнення. Деяких
таких хатинок, які я встиг сфотографувати, уже нема. Але
вони залишилися на моїх фотографіях – як історична пам’ять,
– каже Віктор Саварин. – Я не є
професіоналом, не закінчував
ніякий спеціальний заклад, не
заробляю на цьому гроші і не
жертвую чимось великим заради знімку. У мене все набагато
легше і простіше. Хоча я деколи
лягаю пізно й встаю до сходу
сонця, аби встигнути на локацію
із потрібним світлом, особливо
якщо хочу сфотографувати пейзаж. Пейзажний фотограф залежний від природи. Для нього
нормально їхати на місце зйомки з наметом і провести там
деякий час, чекаючи потрібного світла чи, як мовиться, потрібного моменту. Або ж пройтися не одною стежкою-доріжкою у пошуку зйомки чогось
привабливого у природі, здолати десятки кілометрів заради
вдалої світлини. Фотографупейзажисту важливо вибирати
ракурс і вміти чекати. До речі, я
дуже люблю знімати природу. А
ще у мене багато інших справ.
Зайнятість не дає в повній мірі
реалізовувати себе як фотогра-

фа, адже для цього потрібен
час. Та й це своє захоплення фотографуванням не хочу перетворювати на роботу. Професія
іноді вбиває інтерес. Одна справа – хочу, інша справа – треба.
Тому мені зручно займатися

фотографією як хобі. Це як
віддушина від втоми, буденності, метушні, як бажання залишити щось на згадку нащадкам – ось такі квіти, ось такі трави колись у нас, на Турківщині,
росли, ось таким місто наше
було.
У ніч з 7 на 8 квітня минулого
року українці могли спостерігати унікальне явище – максимальне наближення повного
Місяця до Землі. «Рожевий
Місяць» зазнімкував і Віктор
Саварин. Світлину цього неймовірного явища він поширив у
Facebook.
– Я вийшов на гору Шименка
ще задовго до цього рідкісного і
важливого моменту, бо я готувався до нього, навіть мав біля
себе графік заходу і сходу Місяця та час появи повного Місяця.
Сів собі недалеко біля вишки,
налаштував фотоапарат і став
вичікувати. Час спливав повільно. Ну, не видно Місяця, а
вже мав би зійти. Щоправда, навколо стояла мряка, напевно
тому й був він зовсім не видимим. Тоді я навів фотооб’єктив
у бік Завадівки. Враз, в об’єктиві
Місяця стало видно. Я зачекав
трохи, поки він з того туману вийде. На фоні нічного неба Місяць
був рожевим-рожевим, я став
швидко робити кадрики – один
за одним, і буквально за якихось 5 хвилин він оту рожевість
втратив, – розповідає фотограф.
– Тоді я й подумав: якщо Місяць
в такому кольорі сходив, то, оче-

видно, в такому ж самому кольорі й заходитиме. Зранку-раненько, до схід сонця, пробудився і знову пішов на Шименку.
Місяць був жовтим, якраз заходив за польські гори. Я дочекався, коли він буде сідати, І не
прогадав: він таким же рожевим й сідав. Тож я ще і захід
Місяця сфотографував. Таке
явище я бачив перший раз у
своєму житті. Це неймовірна
краса. Ось так людина проживає життя і не спостерігає за
станом хмар, за сходом Сонця,
як розпускаються квіти, які з
них першими зацвітають, не
слухає, як виспівують пташки, як
дзюрчить струмочок, як шелестять дерева. А це так божественно!
Зовсім недавно, наприкінці
грудня 2020 року, журі підбивало підсумки міжнародного фотоконкурсу «Дерев’яні скарби
Карпат». Цей конкурс проводили за підтримки Європейського Союзу. Всього було подано
137 фотографій від 57 учасників
з України та Польщі. Журі конкурсу обрало три світлини, що
найяскравіше демонструють
красу сакральної дерев’яної
архітектури Карпат. І приємно,
що третє призове місце було
присуджено Віктору Саварину –
за фотографію «Церква перенесення мощей Святого Миколая м. Турка».
– Спробувати себе у конкурсі
мені запропонував секретар
міської ради Олександр Гвоздінський, – пригадує п. Віктор. –
Погодившись, підготував я
кілька знімків – сфотографував
нашу, на Лікті церкву, гуснянську і храм у Мельничному. Я, чесно кажучи, був здивований тим,
чому журі серед кращих визначило саме мій знімок, бо я переглянув інші фотографії, вислані на конкурс, і там були, на
мою думку, більш достойні. Але
не мені судити, які роботи кращі.
Очевидно, чимось і фото нашої
церковці сподобалося журі конкурсу.
Сьогодні у Віктора Саварина
уже зібрана велика скарбниця
різноманітних прекрасних фотографій. Зізнається, що не любить знімати бруд, розруху і
сміття. Та як добрий та уважний
учень вчиться у професійних
фотографів, прислухається до
думки людей, постійно удосконалюється.
– Через фотографію ти не лишень єднаєшся з природою, ти
єднаєшся з іншими людьми, –
розмірковує майстер. – Сфотографувати людину, вловити в
кадрі її характер – це також велике мистецтво. Тому треба постійно шукати себе. Так ти стаєш
кращим і кращим стає світ навколо тебе. Роблю це не лише
для себе, а перш за все для
людей. Це як, свого роду, проповідь. Проповідь любові до
природи. До всього має бути
творчий підхід. І ти розкриваєш
в ньому не тільки себе, ти маєш
розкрити у цьому знімку БогаТворця. Щоби людина побачила і вимовила: Боже, яка краса!
І подякувала Всевишньому!
Щоби не казали: «О, як Саварин класно сфотографував!» Ні,
то не я, то Бог створив, я просто
вловив цей момент і прославив
Його.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Профспілкова організація працівників освіти і науки Турківщини щиросердечно вітає із ювілейним днем народження вмілого керівника, чудового організатора, добру,
щиру людину, талановитого педагога, директора Завадівського НВК Івана Миколайовича Нанівського і бажає шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого
віку!
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні як струна,
А добро не обминає хату,
Як не оминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує сотню літ!

Колектив Завадівського НВК щиро вітає із ювілейним
днем народження вмілого керівника, доброго порадника,
досвідченого педагога, директора НВК Івана Миколайовича Нанівського.
Шановний Іване Миколайовичу!
Дозвольте сердечно привітати Вас з ювілейним святом!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, успіхів, миру, життєдайної енергії та бадьорості щодня. Щиро зичимо здійснення
всіх Ваших мрій та побажань, реалізації життєвих планів
та сподівань. І хай разом з Вами завжди будуть Божа опіка, наснага, дружня підтримка, повага, любов та вірність
Ваших рідних і близьких.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий
день.
Нехай з небес від Бога ллється
милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На довгі і щасливії літа!

Педагогічний колектив Комарницького НВК шле найщиріші вітання з нагоди ювілейного дня народження вчительці початкових класів Світлані Василівні Пелюшкевич
і бажає шановній ювілярці в честь такого прекрасного життєвого свята міцного здоров’я, довголіття, родинного тепла, достатку, успіхів у роботі, Божої опіки у всіх
справах.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, надії і тепла!

Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці м. Турка, протопресвітер о. Ігор Стецишин, голова церковного
комітету та церковне братство, хористи, уся парафіяльна
громада щиросердечно вітають з ювілеєм ревну християнку, добру, чесну, відповідальну, щиру людину, касира церкви Наталію Миколаївну Костирич.
Шановна ювілярко! Нехай Господь щедро обдаровує Вас
усіма потрібними ласками, благословляє на
довгій життєвій дорозі, а Божа Мати огортає
своїм Покровом! Будьте щасливі!
Жіноча доля – то рушник взірчастий,
І чорне в ньому, і яскраве вишиття.
Минають роки, та воно не блякне,
Бо в ньому – сила й тяга до життя!
Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають усі найкращі мрії,
Всевишній посилає многа літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Колектив Турківської автомобільної школи щиросердечно вітає з ювілейним днем народження, яке святкує 16
січня, колишнього працівника автошколи Михайла Михайловича Кильника і бажає шановному ювіляру доброго здоров’я, життєвих сил та оптимізму, родинного тепла, рясних
Божих благословінь.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість,
і сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
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ÇÁÈÐÀÞÒÜ Ï²ÄÏÈÑÈ É
ÎÁ²ÖßÞÒÜ ÏÐÎÒÅÑÒÓÂÀÒÈ
Це останніми днями автошляхи району, які давно називають напрямками, покрив легенький сніжок. А так вони виглядають досить непривабливо, щораз діючи на нерви автомобілістам та й звичайним пасажирам маршруток. Ще недавно в
мережі Фейсбук була дискусія – де гірша дорога: напрямок
Турка-Ільник чи Турка-Лопушанка, а чи Бориня-Боберка, яку
вже наприкінці минулого року почали ремонтувати?
Схоже, що найрішучіше налаштовані на те, щоб змусити
чиновників звернути увагу на занедбані
дороги,
жителі
Лімнянського куща. Нещодавно
тут розпочали збір підписів, які
разом із супровідним листом
будуть скеровані в найвищі державні інстанції, депутатам всіх
рівнів, словом, усім, хто бодай
якось може вплинути, щоби тут
розпочали ремонт. Хоча, по
правді, були роки, що щось косметично на цій ділянці дороги
таки проводили, але минало
декілька тижнів і ситуація з дорожнім покриттям ставала ще
гіршою, хоч влада рапортувала
про поточний чи ямковий ремонт.
Жителі цього напрямку, схоже налаштовані рішуче й кажуть: якщо їхні звернення не
дадуть результату, вони готові до
акцій протесту. Тим більше, ма-

ють добрий приклад Старосамбірщини, де завдяки таким непопулярним діям вдалося змусити чиновників приступити до
ремонту дороги Стрілки-Мшанець. Абсолютну підтримку уже
на початковій стадії цієї боротьби громада має і серед депутатів Турківської міської ради. Ті,
що обрані від Лімнянського
куща, навіть заявили, що не їздитимуть на сесійні засідання,
якщо обласна чи державна влада не реагуватимуть на їхні болі
та прохання. До цього вони спонукатимуть й старостів.
А на останній сесії міської
ради (тоді ще зимою і не пахло)
депутати звернулися до міського голови Ярослава Паращича,
щоб вжити заходів для обмеження руху важковагового транспорту у цьому напрямку. Власне, він найбільше нищить дорожнє покриття. Ставилася ви-

мога – звернутися до райдержадміністрації й просити винести розпорядження про заборону руху, зокрема лісовозів.
Зараз ця тема дещо притихла,
адже випав невеликий сніг та
дороги підмерзли. Але, якщо
наприкінці січня чи в лютому повернеться весняна погода, вона
знову набере актуальності.
Спілкуючись із жителями
цього куща ми почули дорікання й на нашу адресу. Мовляв, нас
не цікавить інформація про виготовлення проектно-кошторисної документації, різні експертизи чи заміри проектантів,
описані на сторінках газети.
Люди хочуть, щоб нарешті була
нормальна дорога, яка, можливо, дасть поштовх для розвитку
цього напрямку. А якщо нічого
не зміниться, то вже в недалекій перспективі, для прикладу, в с. Хащів, де ще недавно
жили повноцінні сім’ї майже в
200 будинках, може залишитися 20 родин. А сама територія
матиме спустошений вигляд як
Надсяння, звідки колись примусово переселили українців.
Але, хочеться вірити, що такого
не станеться. До турбот і болей
громади влада прислухається.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ПОПЕРЕДИЛИ
На початку тижня всіх державних службовців Турківської РДА попередили про можливе вивільнення. Кажуть, що через місяць на роботі може залишитися лише 25 осіб. А що робити всім
решта? Зрозуміло, молоді, в розчаруванні, уже сьогодні готові поїхати на заробітки в Польщу
чи Чехію, але ж куди подітися тим, кому до пенсії 2 чи 3 роки. Та й здоров’я вже не дозволяє
батрачити на наших сусідів.
Найперше, що приходить на думку: люди, що стали непотрібними, із зневагою висловлюються про
місцеву владу, починаючи з 90-х років. Вона успішно рапортувала про створення робочих місць, але
насправді все це виглядало як фейк. Якби в районі було підприємство, готове прийняти бодай 100
робітників, ситуація із сьогоднішнім скороченням держслужбовців не стояла б так гостро. Нема роботи
на державній службі, тоді можна влаштуватися на виробництво і мати бодай хоч якийсь дохід, щоб в
житті давати собі раду. А так – лише зневіра, нарікання та розчарування. І що найстрашніше – світла в
кінці тунелю не видно…
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÁÎÃÄÀÍÀ ÌÎÑÊÀËß
ÏÎÍÎÂÈËÈ ÍÀ ÏÎÑÀÄ²
Після року митарств, боротьби за справедливість, відстоювання честі, гідності та ділової
репутації, держслужбовця з великим стажем Богдана Москаля нещодавно поновили на посаді керівника оргвідділу Турківської РДА. Також, згідно
рішення суду, йому виплачено компенсацію за вимушені прогули. Хоча вже через місяць йому та
багатьом колегам таки доведеться шукати іншу
роботу, у зв’язку з масштабними скороченнями у
владі.
Наш кор.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

НОВИЙ РІК
ПРИНІС МАНДАТИ
На початку року оновився депутатський корпус
Боринської селищної ради: замість Михайла
Щура, якого обрано старостою с. Либохора, мандат отримала Марія Пасічник. Замість Єви
Семків, яка староститиме в с. Верхня Яблунька,
депутатом стала Ганна Славич, а місце Марії Момоход, старости с. Карпатське, зайняв Мирон
Цап. Нарешті, на останній сесії обрано й старосту с. Верхнє Висоцьке. Ним став Богдан Черепанин, а до депутатського корпусу, замість нього,
долучився Василь Казибрід.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ð²ÇÄÂßÍÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÑÎËÄÀÒÀÌ-ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖßÌ
Жителі Турківщини не забувають про тих, хто сьогодні святкує Різдвяні свята, стоячи на
передньому краї в обороні рідної землі на східних рубежах України, і, по можливості, жертвують для наших захисників. Благодійна допомога надходить з боку різних людей – від учнів,
студентів та пенсіонерів до бізнесменів та державних службовців.
«Ми самі не можемо піти воювати. Ці відважні хлопці пішли на війну замість нас і за нас. То ми хоча
б чимось їм допомогли», – каже пенсіонер з Турки п. Михайло.
За інформацією волонтера Марії Матківської, у передсвяткові дні для наших солдатів надійшла
пожертва від колективу поліції м. Турка – в сумі 1000 гривень; один житель міста пожертвував 250
гривень. Дуже активно долучилися до благодійної акції працівники Турківської міської ради (Ярослав
Паращич пожертвував 200 грн., Богдан Макаришин – 200 грн., Олександр Гвоздінський – 200 грн.,
Юрій Лило – 150 грн., Іванна Шубін – 100 грн., Оксана Омелюх – 100 грн., Іван Стефаник – 100 грн.,
Любомир Сенюга – 100 грн., Ольга Дец – 100 грн., Ольга Матківська – 100 грн., Галина Стефанська
– 100 грн., Степан Залуга – 100 грн., Олег Гришканич – 100 грн.). Ще один благодійник безкоштовно
дав на потреби учасників ООС м’ясних продуктів на суму 3000 гривень.
– Хай Бог дає здоров’я усім тим, хто долучився до благодійної справи в такий недобрий і нелегкий
для України час, – наголошує Марія Іванівна.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження лікаря-терапевта Любов Омелянівну Манюх і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла, щоденної радості, життєвих сил, Божої опіки на
життєвому шляху.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і
біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага – на многії літа!

НАРОДЖЕНI НА РIЗДВО
Особлива духовна радість обіймає кожного з нас в час
Різдва Христового, бо цей день – надзвичайний, особливий.
Він подарував нам Спасителя. А вдвічі радісно та святково
було тим, хто 7 січня 2021 року одержав різдвяний подарунок
від Бога – народження дитинки, поповнення у сім’ї.
І якщо в перший день Нового року, у пологовому відділенні КНП
«Турківська ЦРЛ», на відміну від попередніх років, не народилося
жодної дитинки, то Різдво Христове було багатим на поповнення в
окремих сім’ях бойківчан. У цей день на світ Божий з’явилися три
гарні дівчинки! Двоє немовлят (у матерів з Нижньої Яблуньки)
були народжені природним шляхом, а одна дитинка, з Борині, –
шляхом кесаревого розтину.
– Усі пологи пройшли успішно. Діти – здорові, матері почувають
себе добре, – каже завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням Галина Веренецька. – Це як подарунок долі. Віднині ці милі
діточки відзначатимуть подвійне свято – і Різдво Христове, і свій
день народження. Ми вдячні Богу за його допомогу у всьому.
За народними переказами, народжені на великі релігійні свята
люди – благословенні Господом і долею. Астрологи ж кажуть, що
такі іменинники – емоційної й нетерплячої натури, робитимуть
лише те, в чому бачитимуть сенс, матимуть гарну пам’ять й уяву.
А ми бажаємо усім новонародженим діточкам Турківщини
щасливої, мирної долі та радості і добра – їхнім батькам.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ДЯКУЄМО ЗА РАДІСТЬ
ДЛЯ НАШИХ ДІТЕЙ
Дня Святого Миколая та Новий рік чекають усі з нетерпінням, а особливо діти. Що є приємним для дитини ? Звичайно,
любов та піклування батьків, підтримка та розуміння вчителів, дружба однолітків, але їм також приємно, коли дарують подарунки. А в нашому навчальному закладі діти мали
подвійне свято, оскільки отримали подарунки і на день Святого Миколая, і на Новий рік.
Адміністрація, учні Верхньовисоцького НВК І-ІІІ ступенів та
батьківський комітет висловлюють найтепліші слова подяки
меценатам, які фінансово допомогли в організації свята , а
саме: Василю Демку – 2000
гривень; Андрію Гомзяку – 1000
гривень; Василю Чорному – 700
гривень; Богдану Зубрицькому –
500 гривень; Андрію Лопушанському – 500 гривень; Мирославу
Надичу – 500 гривень; Богдану
Сеничичу – 500 гривень; Михайлу Яворському– 500 гривень;
Володимиру Височанському –
400 гривень; Антону Височанському – 300 гривень; Галині Дзерин – 300 гривень; Руслані Дудинець – 300 гривень; Ніні Валь-

ко – 200 гривень; Любомиру Гуляку – 200 гривень; Володимиру Марковичу – 200 гривень; Богдану Черепанину – 150 гривень;
Віталію Височанському – 100
гривень; Руслані Пилипів - 100
гривень; Романії Черепанин 100 гривень.
Безпосередньо щира подяка
Юрію Юрійовичу Доскічу, який
надав 120 подарунків на Новий
рік для дітей початкових класів
нашого навчального закладу.
Хай всім Вам щастить, шановні меценати, а Господь обдаровує Ваші родини своєю ласкою. Хай у Вашому домі будуть
щасливими та здоровими
близькі Вашому серцю люди.
Миру Вам та злагоди.

СПАСИБI ЗА ВЧАСНО НАДАНУ
МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
Хочу висловити щиру і сердечну подяку бригаді екстреної медичної допомоги, яка працювала у передноворічну ніч –31 грудня, а також усім працівникам реанімаційного відділення Турківської лікарні, – за вчасно надану мені висококваліфіковану медичну
допомогу. Також безмежно дякую усьому медичному персоналу,
який долучився до лікування, – за турботу, піклування, людяність.
Хай Господь дарує усім Вам та Вашим родинам багато щасливих років життя і здоров’я.
Ваша праця – безцінна! Успіхів Вам!
З повагою – Наталя Пузич, м. Турка.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ
ÏÎÑËÓÃÀ «ºÌÀËßÒÊÎ»
З метою створення сприятливих умов для реалізації прав
дитини, в 2020 році в Україні стартував експериментальний
проект під назвою «єМалятко». Порядок надання комплексної послуги «єМалятко» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року. Суть її в тому,
що на підставі лише однієї заяви батьків новонародженої
дитини передбачено:
Державну реєстрацію народження дитини, визначення походження дитини, реєстрацію
місця проживання, внесення
відомостей про дитину в Реєстр
пацієнтів, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, призначення
державної допомоги при народженні дитини, видачу посвідчення батьків багатодітної
сім’ї та дитини з багатодітної
сім’ї, призначення допомоги на
дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, визначення належності до громадянства України, внесення інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру.

– Тобто за однією заявою можна одночасно отримати 10 державних послуг від різних органів
влади, – наголошує начальник
Турківського районного відділу
ДРАЦСу Західного міжрегіонального управління юстиції (м.
Львів) Віолета Нестор. – Користуючись сервісом «єМалятко»,
батьки отримують значні переваги. По-перше, економлять
час, бо традиційним способом
для того, аби отримати всі документи на дитину, батькам доводиться відвідати чимало державних установ та витратити на
це щонайменше 10 днів, «єМалятко» зменшує цю кількість
установ до однієї.

Наступна перевага – ви заповнюєте лише одну заяву. А орієнтовний час заповнення заяви з адміністратором «єМалятко» – 15-20 хвилин. До речі, цю
комплексну послугу надають не
тільки у нас, в органах ДРАЦСу,
а й на електронному порталі
«Дія», але для цього обов’язково потрібно мати електронний цифровий підпис. Нещодавно ми підписали меморандум з КНП «Турківська ЦРЛ»
про те, що такою послугою невдовзі можна буде скористатися й у пологовому відділенні.
Думаю, що таку ж заяву на послугу «єМалятко» в майбутньому можна буде подати й до
Центру надання адміністративних послуг. Тобто у батьків буде
вибір.
І, за словами Віолети Бондівни, станом на 28 грудня 2020
року до районного відділу
ДРАЦС вже звернулися троє
батьків, громадян України, про
послугу «єМалятко». Послуга
була їм надана. Троє дітей отримали свідоцтва про народження, в яких відразу ж були
відзначені унікальний номер
запису в Реєстрі та ідентифікаційний код.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Придбаю будинок з городом у селі Турківського району. Телефон: 0672962770, Олег.
ПП «Вікторія»-99 (пекарня) потрібен на роботу продавець-касир.
Тел.: 0967716990 (Володимир Романович).

ІНФОРМАЦІЯ
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НОВОРIЧНА КАЗКА У
БУДИНКУ ТВОРЧОСТI
Напередодні Різдвяних свят у районному Будинку дитячої
та юнацької творчості відбувся творчий театралізований
вечір. Вихованці танцювального та театрального гуртків,
з керівниками Марією Ярошович та Наталією Себій, підготували новорічну казку з запальними танцями та цікавими конкурсами. Учні продемонстрували чудову акторську майстерність та емоційні, заряджені позитивною енергією,
танці.
Дякуючи за чудові виступи гуртківцям та відмінну роботу керівникам гуртків, директор БДЮТ Софія Багай зауважила, що виступи
дітей були яскравими та вартими великої сцени і великих перемог, які обов’язково будуть у майбутньому. До того ж усі учасники
свята отримали солодкі подаруночки – за старання і сумлінну
підготовку. Принагідно, керівництво БДЮТ висловлює щиру подяку
голові Турківської міської ради Ярославу Паращичу за тридцять
подарункових наборів для дітей, які підготували це чудове святкове дійство.
Наш кор.

ТРАГІЧНА СТАТИСТИКА
Зазвичай у період Різдвяних свят екстрені служби та правоохоронці фіксують чимало трагічних випадків загибелі людей. Не винятком стали й цьогорічні.
З 1 по 10 січня маємо більше 20 смертей. Зрозуміло, що в цьому
переліку є люди літнього віку, які померли природною смертю, але
є й чимало випадків, коли сімейні трагедії трапляються в результаті зловживання алкоголем. Та, більше того, – оковита доводить
людей навіть й до самогубства. Для прикладу, на саме Різдво покінчив із життям 38-річний житель с. Карпатське. Коли всі християни колядували, раділи народженню нашого Спасителя Ісуса Христа, він пішов до лісу й запхав голову у зашморг. За дивних обставин
(очевидно, також не без допомоги алкоголю) пішли із земного
життя двоє чоловіків – жителі сіл Комарники та Ісаї. Їх знайшли
мертвими на вулиці односельці.
Наш кор.

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад:
ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА СЕКТОРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері.
Без вимог до стажу роботи.
ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ( ДВІ ШТАТНІ ОДИНИЦІ)
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері.
Без вимог до стажу роботи.
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
( ДВІ ШТАТНІ ОДИНИЦІ)
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, не менше 1 року.
Перелік документів, які потрібно подавати на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова
діяльність);
- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання чи наукового
ступеня
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення в газеті за
адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка,
Телефони для довідок: (03269)3-43-28, (03269)3-41-18.
Селищний голова Михайло Шкітак.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив редакції газети «Бойківщина» висловлює щире співчуття
начальнику відділення поштового зв’язку м. Турка Михайлу Йосиповичу Колчару з приводу тяжкої втрати – смерті матері. Вічна їй
пам’ять.
Колектив відділення поштового зв’язку м. Турка висловлює щире
співчуття начальнику відділення Михайлу Йосиповичу Колчару з
приводу тяжкої і непоправної втрати – смерті матері.
Диспетчер, водії та супроводжуючі пошти відділення поштового
зв’язку м. Турка висловлюють щире співчуття начальнику відділення Михайлу Йосиповичу Колчару з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Педагогічний колектив Нижньояблунського НВК висловлює щире
співчуття вчителям Михайлу Миколайовичу та Любі Іванівні Гацькам, практичному психологу Дмитру Михайловичу Гацьку з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті невістки та братової – Оксани.
Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділення
КНП «Турківська ЦРЛ» висловлює щире співчуття акушерці Марії
Михайлівні Лимар з приводу тяжкої втрати – смерті сина – Івана.
Колектив Нижньотурівського НВК висловлює щире співчуття техпрацівниці школи Іванні Миколаївні Васьович з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.
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