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Схоже, що вже в перший тиждень серпня так звана директорська інтрига відійде в історію.
Хоч, можливо, залишаться суперечливі моменти, образи та непорозуміння. Звичайно, там,
де безальтернативний вибір, все буде тихо, мирно, спокійно, а в тих навчальних закладах, де
на посаду директора претендують по декілька осіб, можливі навіть й судові позови.
Днями комісії, які займатимуться конкурсним
відбором, провели свої засідання. Розглянувши
подані документи, всіх претендентів допустили до
участі. Також визначилися з керівниками. У Боринській селищній раді комісію очолив перший
заступник селищного голови Олег Юричко. Сам
конкурсний відбір проходитиме два дні: 5 та 6
серпня. Одну з комісій Турківської міської ради

очолила Наталія Гошівська, іншу – Мирон Волчанський. Засідання комісій з директорського
відбору відбудуться 2 та 3 серпня.
Попри різні суперечливі розмови щодо членів
комісій, хочеться вірити, що конкурсний відбір буде
прозорим, чесним. а директорами стануть достойні люди, в яких, як сказав класик, нема зерна
неправди за собою…
Василь ВАСИЛЬКІВ.

НА РОБОТІ ЗАЛИШИЛИСЯ ВСІ
У зв’язку з реорганізацією колишнього Турківського РНД шляхом горизонтального укрупнення, а відтак створення в межах Турківської міської ради Центру культури і дозвілля,
поміж працівників чути розмови, що нібито хтось може залишитися без роботи. Насправді це
лише дрібненькі інсинуації.
Виконувач обов’язків керівника сектору культури відділу освіти, культури і туризму Турківської
міської ради Петро Косачевич наголосив, що всі працівники як міського Народного дому, так і сільських,
залишаться на своїх посадах, просто в іншій новоствореній структурі. Усі написали заяви про перехід
на аналогічні посади. Про жодне скорочення мова не йде.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОПОМОГЛИ В РЕМОНТI ДОРОГИ
Погані дороги, по яких, як мовиться, ні проїхати – ні пройти, створюють людям багато
незручностей. Ми в цьому також переконалися. І тому дуже зраділи, коли знайшлися добрі
люди, які відремонтували нам дорогу. Сьогодні ми щиро дякуємо за таку допомогу директору ДЛГП «Галсільліс» Богдану Петренку та директору ДП «Турківське лісове господарство»
Василю Барабашу, а також за сприяння, розуміння проблеми і бажання її вирішити – голові
Турківської міської ради Ярославу Паращичу.
Дай Бог, вам, шановні, міцного здоров’я, втілення в життя усіх ваших планів та ідей, довгих і щасливих років життя.
З повагою – жителі вул. Ставище с. Ільник.
Найдорожчу, найріднішу у світі матусю, турботливу бабусю, жительку с. Н.Висоцьке –
Марію Дмитрівну Кічужинець з ювілеєм – 60річчям від дня народження – щиро вітають
сини Іван, Василь, Степан та Мирон з сім’ями, Юрій та Дмитро, дочка Галина з сім’єю,
онуки Софія, Дмитро, Богдан, Максим та Василько і бажають міцного здоров’я, світлої
радості в житті, Господньої опіки на довгій
життєвій ниві.
Низький уклін Вам,
рідна, до самої землі
–
За руки працьовиті, невтомні, золоті!
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу щиру й
добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем
щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії
літа!
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна та найдорожча
наша мамо.
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27 липня святкував свій ювілей чудовий
чоловік, люблячий тато, прекрасний син, хороший брат і вірний друг Володимир Миколайович Леньо.
Кохана дружина, син, батьки, брати і сестри, куми, похресниця, друзі щиро вітають його
і бажають міцного
здоров’я і довголіття.
З 30-річчям Тебе
вітаємо,
Кохання палкого
Тобі бажаємо.
Здоров’я міцного
– з роси і води,
Щоб у житті не
було ніколи біди.
Нехай Ангел Господній Тебе оберігає,
Господь у всьому
допомагає.
Матір Божа візьме під свій покров,
Щоб Ти, наш рідненький, був завжди здоров.
Нехай поряд будуть лише вірні друзі.
А ми завжди чекаємо Тебе в сімейному
крузі.
Многая і благая літа!

Дорогу, турботливу, щиру дочку, сестру, цьоцю, жительку с.
Ільник Галину Іванівну Ільницьку з 50-річчям від дня народження, яке відзначатиме 1 серпня, щиро вітають мама, сестра з чоловіком Василем, племінники Наталя з Василем та Оксана з Юрою і бажають
дорогій ювілярці міцного здоров’я, щастя,
радості, достатку, Божої опіки на многії літа.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруємо у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро ми вітаємо,
Бажаєм миру, радості й добра!
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби своїм покровом обняла.

Дорогого чоловіка, батька, тестя, дідуся та хресного тата
Іллю Івановича Захарчича з ювілейним 55-річчям сердечно
вітають дружина Ірина, дочка Марія, зять Іван, онучка Ангелінка, похресник Микола і бажають люблячому ювіляру довгих і
щасливих років життя в Господній опіці і благословенні.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік:
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
У ці прекрасні літні дні святкує свій ювілей дорогий син,
чудовий брат, вірний друг Микола Миколайович Леньо.
Батьки – Руслана і Микола, брати, сестри, куми, похресник
вітають його з 18-річчям і бажають щасливої долі, міцного
здоров’я і довгих років життя.
З повноліттям, Миколо, Тебе ми
вітаєм,
Успіхів у житті щиро бажаєм.
Щоб ніколи горя не знав у житті,
Щоб лиш добро велося Тобі.
Рідненький, найкращий і любий наш
брате,
Хочемо щиро Тебе привітати.
Достатку, благополуччя побажати.
Нехай Господь береже Тебе все життя,
На многії, щирі, багаті літа!

Цими сонячними літніми днями святкує свій золотий ювілей чудова жінка, щирий і розумний порадник, добра душею
людина Галина Іванівна Ільницька.
Педагогічний колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. щиро вітає
свою колегу зі святом! 50 років – це привід для гордості, радості, нових звершень, приємних слів. Нехай життя б’є ключем, розум залишається допитливим, енергія переповнює, близькі бережуть, день
дарує посмішки, а рік п’ятдесятиріччя буде
багатим на сюрпризи та емоції. Хай береже Вас Бог.
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÄÎÕÎÄÈ
Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÎÑ²Á
Áàçîâå äæåðåëî íàïîâíåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè ì³ñüêîãî áþäæåòó
Коли бюджет, як кажуть, в нормі, є виконання дохідної частини, економно витрачається додаткова, тоді на території,
на яку розповсюджується основний фінансовий документ, –
стабільність, а досить часто й поступальний розвиток. З
тим, щоб глянути, яка ситуація у Турківській міській раді, ми
звернулися до фінансового відділу, до сфери відповідальності
якого власне належить бюджет.
Отже, за перше півріччя 2021
року міський бюджет по доходах
виконано на суму 47597,8 тис. грн.
при плані 34848,1 тис. грн. Таким
чином дохідну частину загального
фонду бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів, перевиконано на 12749, 7 тис. грн., або
на 136,6 відсотка. Власне, це стає
відчутним, коли бачимо, що багато
грошей витрачає міська рада на ремонт доріг. І це – похвально.
Як і в попередні роки, базовим
джерелом наповнення дохідної частини залишається податок на доходи фізичних осіб. Питома вага
даного податку в загальному фонді
складає 71 відсоток. У першому
півріччі цього податку надійшло
38578,2 тис. грн., при плані 26199,0
тис. грн., що складає 147,3 відсотка. Найбільшими платниками за 6
місяців є: КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»
(30818, 8 тис. грн.), відділ освіти,
культури і туризму Турківської
міської ради (11894,3 тис. грн.), КНП
«Турківська ЦМЛ» (4260, 6 тис. грн.),
КНП «Турківський центр ПМСД»
(1442,1 тис. грн.), Турківський професійний ліцей (1388,7 тис. грн.),
ПрАТ «Львівобленерго» (1338,8 тис.
грн.), Турківська міська рада (1316,8
тис. грн.), Державна служба України із надзвичайних ситуацій (693,1
тис. грн.), військова частина А-2140
(687,2 тис. грн.), Головне управління національної поліції у Львівській
області (665,9 тис. грн.), філія «Турківська ДЕД» (532,5 тис. грн.),
фізичні особи (1709,9 тис. грн.).
Надходження єдиного податку у
першому півріччі склало 3600,9 тис.
грн., що становить 92,7 відсотків

від планових призначень відповідного періоду. Зокрема, податок з
юридичних осіб – 281,2 тис. грн.,
фізичних осіб – 3454,7 тис.грн. Недовиконання – це результат обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню ковід-19.
Є недовиконання й по місцевих
податках і зборах (крім єдиного
податку). Так, податку на нерухоме
майно надійшло 334,9 тис. грн.. а це
54,0 відсотків від запланованого.
Найбільшими платниками цього податку є Турківська райспоживспілка (23,4 тис. грн.), АТ «Укрзалізниця» (20,5 тис. грн.), ТзОВ «Полуничка» (19,8 тис. грн.), Турківська
авто школа (18,4 тис. грн.), МВКПП
«Агро-ЛТД» (11,0 тис. грн.), Явірське споживче товариство (14,0 тис.
грн.), ПрАТ «Львівобленерго» (13, 3
тис. грн.), ДП «Турківське лісове господарство» (13,1 тис. грн.), Державний Ощадний банк України (9,7
тис. грн.), ПП «Тур-Авто» (9,1 тис.
грн.), ТзОВ «Собінь» (,8 тис. грн..),
фізичні особи-підприємці (42,2 тис.
грн.).
А найбільшими платниками податку за землю є АТ «Укрзалізниця» (815,8 тис. грн.), ПрАТ «Львівобленерго» (123,2 тис. грн.), ДП «Турківське лісове господарство» (168,7
тис. грн.), ДЛГП «Галсільліс» (84,2
тис. грн.), фізичні особи-підприємці
цього податку сплатили 32, 9 тис
грн. Загалом сума становить 1911,6
тис. грн., А це 113,4 відсотка до запланованих призначень відповідного періоду.
Щодо орендної плати за землю,
то найбільше коштів надійшло від
Карпатської ВЕС (125,3 тис. грн.),
ДП «Турківське лісове господарство» сплатило 79,7 тис. грн., ТзОВ

«Життлобуд «Галичина» –50, 3 тис.
грн., фізичні особи – 75, 1 тис. грн.
На 94,9 відсотка виконано надходження акцизного податку. При
плані 1596,0 тис. грн. надійшло 1515,
9 тис. грн.. Зокрема, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів поступило 629, 3
тис. грн., при плані 600 тис. грн.., а
це 104,9 відсотка. Найбільше акцизу сплатили ТзОВ «Львівхолод»
(132,5 тис. грн.), ТзОВ «Овація»
(85,1 тис. грн.), ТОВ «Поділлянафтозбут» (77, 2 тис. грн.), МВК ПП
«АгроЛТД» (77,8 тис. грн), фізичні
особи-підприємці – 119,3 тис грн.
Зрозуміло, що є чимало фізичних
осіб-підприємців, які уникають сплати цього податку. І тут велика робота на перспективу як для міської
ради, так і для старост на місцях.
Коли йдеться про видаткову частину, то її за півроку виконано на
105883,7 тис. грн., при уточненому
плані 107628,4 тис. грн.. Виконання
по спеціальному фонду становить
1408,0 тис. грн. Щодо структури
видатків, то 75,8 відсотків припадає на відділ освіти (80240, 8 тис.
грн.). Органи управління – 8,1 відсотка, (8613,4 тис. грн.), охорона здоров’я – 1,5 відсотка (1611,5 тис.
грн.), культура – 5 відсотків (5268,
2 тис. грн.), фізична культура і спорт
– 1 відсоток (1063, 4 тис. грн..),
житлово-комунальне господарство
– 2,2 відсотка ( 2359,9 тис. грн.), 6,4
відсотка – інші видатки. (5687,7 тис.
грн.).
За економічною ознакою найбільшу частку складають видатки на
оплату праці з нарахуванням – 97,0
відсотка. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,3 відсотка.
Субвенції та поточні трансферти
підприємствам, установам та
організаціям – 4,0 відсотка.
Станом на теперішній час заборгованості із виплати заробітної плати в бюджетній сфері немає.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

БАГАТО ЗАПИТАНЬ ЧЕКАЮТЬ
СПРАВЕДЛИВОЇ ВІДПОВІДІ
Наступного тижня в громадах Турківщини відбудуться конкурси з відбору на посаду керівників закладів загальної середньої освіти. Природно, що люди активно обговорюють заявлених на конкурс кандидатів. Виникає дуже багато запитань: чи будемо ми намагатись
щось змінити в суспільстві, в наших громадах, в освітянських колективах та зокрема в
собі?
Новим Законом України «Про повну загальну
середню освіту» передбачено, що директор шко- на посаду керівників шкіл. Виникає питання й до
ли може очолювати колектив найбільше 12 років, тестових завдань, які будуть проходити конкурто чому в нашому житті прижилася тенденція санти, їх змісту та їхньої конфіденційності, адже
«вічних директорів», подібних до генсеків ра- готують їх працівники відділів освіти, і саме працівники відділу освіти є членами конкурсної комісії.
дянського часу.
Тому виникає сумнів, що саме наближені осоЧи створимо здорову конкуренцію в колективах? Насамперед, чому керівники-пенсіонери не би можуть бути ознайомлені із заготовленими
підготували собі наступників, з якими могли б по- завданнями. Ніхто не може бути впевнений у добзмагатися в чесній боротьбі та передати набутий рочесності тих людей, які готували такі завдання.
Виникає запитання: чому в комісіях відсутні дедосвід багаторічної праці. Відсутність конкуренції
спричинило те, що в окремих колективах на кон- путати від тих сіл, де обирають директора, представники від батьківських рад даних шкіл?
курс подались лише по одному конкурсанту.
Є запитання й до голів конкурсних комісій, які
Ще більше запитань до формування конкурсних комісій. Засновник формує та затверджує в різні часи очолювали відділ освіти.
І наостанок запитання до читачів: коли б ви були
конкурсну комісію, чисельністю від 6 до 15 осіб,
до складу якої на паритетних засадах увійшли: 2 членом конкурсної комісії, кому віддали перевагу
депутати, 2 представники із забезпечення якості – попередньому директору, якого обирають теросвіти, 2 представники громадських організацій. міном на 6 років, чи новопризначеному, який обиДеякі члени конкурсних комісій згадали про гро- рається терміном на 2 роки?
Небайдужі педагоги.
мадські організації саме напередодні конкурсу
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Кохану дружину, найкращу матусю, дорогеньку донечку і
сестричку Галину Михайлівну Білинську, жительку с. Комарники, щиро вітають з прекрасним ювілеєм чоловік Михайло, синочок Денис, мама Люба, брат Володимир з
сім’єю і бажають люблячій ювілярці неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Ще попереду у Тебе тисячі
доріг,
Тож бажаємо, щоб завжди Бог Тебе
беріг.
Хай життя Тобі дарує радість і добро,
Супроводжують хай долю щастя і любов.

Педагогічний колектив Комарницької гімназії вітає з
ювілейним днем народження вчителя початкових класів
Галину Михайлівну Білинську.
Бажаємо завжди залишатися прекрасним
вчителем, гідним уваги, глибокої поваги і
високої репутації.
Нехай спокій і добробут завжди живуть у душі, удача супроводжує у всіх
починаннях, а вдома чекають затишок і турбота близьких!
Бажаєм добра на життєвій стежині,
І пригорщі повні здоров’я й краси,
І світлої долі, завжди молодої,
І в нинішній день, і в майбутні часи.

Дорогого брата, швагра та дядька Іллю Івановича Захарчича з 55-річчям від дня народження і Днем ангела
від щирого серця і з великою любов’ю вітають сестра Юганя, швагро Іван, племінник Ігор з дружиною Іриною та
дітьми Софією, Ангеліною та Діаною. Ювіляру вони бажають міцного здоров’я, родинного тепла, рясних Божих благословінь.
Хай щастя не відходить від порога,
А Матір Божа Вас до серця пригорта.
І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди,
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

ÎÇÅÐÖÅ ÍÀ ÂÓËÈÖ² Ì²ÖÊÅÂÈ×À
Треба віддати належне попередньому керівництву міської
ради за те, що йому вдалося капітально відремонтувати
частину вулиці Міцкевича у м.Турка, яка стала привабливою
і зручною для автомобілістів. Але, на жаль, це не можна сказати про пішоходів, тому
що тротуари у переважній більшості залишилися старими і дуже часто тут можна побачити,
як літні люди, спотикаючись у виступи тротуарних плит, падають і завдають собі травм. Та,
більше того, біля редакції
газети «Бойківщина» залишено частину тротуару, де в негоду утворюється озерце. Під час
інтенсивних дощів його не
можна обійти не вийшовши на проїжджу частину
вулиці.
До редакції звернулися
жителі вулиць Міцкевича, Б. Хмельницького, Богуна, Лесі Українки, які щодень по декілька разів проходять тут, з проханням нагадати владі виправити недоробки попередників. Великих коштів на
це не треба. Це всього-на-всього на якихось 6 квадратних метрів
бруківки.
З тим, щоб вирішити дане питання, ми звернулися до голови
міської ради Ярослава Паращича. Власне, він з розумінням
віднісся до цього запиту й пообіцяв найближчим часом укласти на
проблемній ділянці тротуарну плитку.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

(Продовження. Початок у №№27-29)

РУХ ОХОПИВ ВЕСЬ РАЙОН
Про свободу співали ліси,
Бурі вістку ту всюди несли –
Визволення святі голоси
Всім, що рабства кормигу тягли…
Лонгфелло.
За організацію віче в Турці мене було оштрафовано на сто
карбованців. Однак воно в Турці все-таки відбулося – через
тиждень після того, як 8 жовтня районна влада заборонила,
а точніше розігнала і побила бажаючих і організаторів віче.
Багато людей зібралося біля кінотеатру «Україна», на теперішньому майдані Шевченка, де стоїть пам’ятник Кобзареві.
Першим на віче виступив Петро Зборовський. Він звернувся
до присутніх із закликом оберігати природу, садити дерева,
адже віче було «присвячено екології». Відтак виступили Іван
Матійців, я, які гостро розкритикували компартію, керівництво району, колгоспну систему й недоліки такої господарки на селі. На віче було багато тих, які несміливо, але
підтримували виступаючих. На цьому зібранні майже одноголосно вирішили назвати майдан іменем Шевченка й спорудити тут пам’ятник поету. Після цього віче в жителів Турки й
району з’явилася впевненість у своїх силах, проснулася національна свідомість, віра в перемогу над комуністичним тоталітарним режимом. У селах масово організовували осередки НРУ, який офіційно діяв у районі з липня 1989 року. А
Товариство української мови ім.. Т. Шевченка «Просвіта» було
створено в листопаді 1989 року. Його головою обрано колишнього політв’язня, лікаря Ярослава Геврича.
У Бітлі осередок НРУ очолив
Василь Михайлик. Я вже писав,
хто були його членами, але вважаю, що не зайвим буде назвати прізвища патріотів, щоб діти
й онуки ними гордилися й рівнялися на них. І не тільки гордилися, а й завжди відстоювали
інтереси громади, народу і демократичної України. Отже,
членами НРУ і одночасно членами «Просвіти» в Бітлі були
Іван Матійців, його брат Павло,
син Павла Ярослав, Семен
Пецій, Василь Дружич, Іван
Бадурич, Іван Дребот, Петро
Михайлик, Нестор Яцейко. Осередок «Просвіти» очолив Іван
Матійців. Одночасно членами
«Просвіти», крім вище названих
членів НРУ, були Іван Гомзяк,
директор місцевої середньої
школи, Василь Булильо, священник, вчителі Галина Собатович, Орися Комарницька та інші.
Сільські осередки НРУ очолювали: в с. Багнувате – Павло і
Любомир Зубрицькі; в с. Боберка – Анатолій Біжик; в смт. Бориня – Ярослава Бачинська і
Марія Дудурич; в с. Буковинка –
Василь Комарницький; в с.
Верхнє – Богдан Кильо і Володимир Пшеницький; в с. В. Висоцьке – Мирослава Бугай і
Ярослав Дребот; в с. Гусне –
Антон Дребот і Микола Сич; в с.
Турочки – Микола Пелехович; в
с. В. Яблунька – Богдан Германович і Василь Іваничук; в с. Вовче – Іван Зорило і Микола Паленичка; в с. Головське – Василь Ільницький; в с. Дністрик
Дубовий – Степан Пшеницький;
в с. Жукотин – Степан Джебженяк; в с. Закіпці – Василь Рисич;
в с. Зубриця – Ігор Яворський і
Василь Хомич; в в с. Ільник –
Федір Масендич; в с. Ісаї – Стефанія Дмитришин; в с. Карпатське – Іван Сорока; в с.
Кіндратів – п. Нанівський; в с.
Комарники – Степанія Комарницька; в с. Н. Яблунька – Адам
Кузьо; в с. Явора – Іван Хохуляк;
в с. Хащів – Семен Гомзяк; в с.
Міжгір’я – Микола і Василь Іваничуки; в с. Мельничне – Уляна
Макарик і Петро Мартич; в с.
Радич – Володимир Михавчак і

Володимир Маркович; в с. Ропавське – Михайло Паращак; в
с. Свидник – Ярослав Ющишин
і Василь Корконіжко; в с. Шандровець – брати Микола й Іван
Зьобри, Петро Попіль; в с. Шум’яч – Іван Сіданич; в с. Яблунів
– Іван Кравців; в с. Яворів – Богдан Місяйло; в с. Ясіночка Стецьова – Євстахій Хабаль; в с.
Ясениця – Василь Струналь і
Стефа Мись; в с. Красне – Степан Зубкович; в с. Кривка – брати Василь, Андрій, Іван Созанські; в с. Ластівка – Володимир Куротчин; в с. Лімна – Ольга Пильо, Галина Борис і Марія
Вишинська; в с. Либохора – Іван
Прищ і Василь Корчнявий; в с.
Лопушанка – Семен Мицяк і
Микола Савка; в с. Мала Волосянка – Омелян Демчишак і
Олександр Яворський; в с. Мохнате – Йосип Ільницький і п.
Марканич; в с. Нижнє Висоцьке
– Василь Іжик, Василь Строган
і Роман Блистів; в с. Нижнє –
Мирон Готраш, Олесь Гритчак,
Петро Ільницький, Микола Сверлович і Мирон Михайлик; в с.
Риків – Василь Жавко; в с. Розлуч – Нестор Коцур; в с. Сянки –
Ярослав Василечко і Степан
Василечко; в с. Стоділка – Микола Бринь; в м. Турка – Мирон
Маркович, Мирослава Калинич,
Микола Яворський, Дарія Лесик, Василь Семків та інші.
Це список тих, хто практично
очолював сільські осередки
НРУ і в більшості осередки
«Просвіта» в цих селах. А всіх
членів НРУ та «Просвіта» в районі на початку 1990 року вже
було не сотні, а тисячі. Можна
сміливо сказати, що то було всенародне піднесення, єднання,
порозуміння. Аж не віриться
сьогодні. На зібрання, у приміщення Турківської музичної
школи, по 2-3 рази в тиждень
приходили представники майже з усіх сіл. В актовому залі
ледве вміщалися. Були різні
люди. Наприклад, Євстахій Хабаль йшов пішки горами з Ясіночки, Василь Струналь – із
Ясінки, Антон Дребот – з Гусного, з паличками в руках, на-

лягаючи на одну ногу. Добиралися, як могли (автобусами,
попутнім транспортом), але
зібрань не пропускали. Ділилися своїми спогадами про боротьбу УПА з окупантами, радилися, як позбутися колгоспного
ярма, щоб жити краще. Василь
Артимович на одній нозі, будучи в поважному віці, не тільки
приходив на ці зібрання, але й
їздив по селах на святкові віче й
на перепоховання воїнів УПА.
Там виступав із змістовними,
палкими, національно-патріотичними промовами. Майже в
кожному трудовому колективі в
Турці було утворено осередки
НРУ. Йшла підготовка до виборів депутатів до місцевих рад
й Верховної Ради. Почалася
реєстрація учасників виборчого
процесу від громадських і громадсько-політичних організацій. Було вирішено, на рівні
районних НРУ і «Просвіти», що
участь у виборах братиме «Просвіта», оскільки до неї входило
багато вчителів. Але при реєстрації кандидатів у депутати виникла проблема – районний
осередок «Просвіта» не мав
реєстраційного посвідчення.
Залишалося три або чотири дні
до закінчення реєстрації кандидатів у депутати до місцевих рад
і виборча комісія з цієї причини
відмовила у реєстрації наших
кандидатів. Порадившись, мені
доручили терміново їхати в Київ,
щоб зареєструвати районний
осередок і привезти свідоцтво
про реєстрацію.
У Київ я приїхав ввечері. У
Спілку письменників, де знаходилася Головна управа «Просвіти», прийшов у 20.00 годині.
Швиденько знайшов Дмитра
Павличка (голову Всеукраїнського Товариства української
мови ім. Т. Шевченк а «Просвіта»). Він зареєстрував нашу
районну організацію, видав
свідоцтво. Я сів на потяг і зранку був уже в Львові, а в обід в
Турці – з реєстраційним посвідченням.
Для перевірки, чи є Турківська районна організація дійсно
зареєстрована, районна влада
спеціально відправила Володимира Дмитришина в Київ. Він
приїхав в Київ тоді, коли ми вже
мали таке свідоцтво. Але якби
на день запізнилися, то втратили б право брати участь у виборах у березні 1990 року, на яких
було обрано депутатом Верховної Ради, тоді ще УРСР, від
нашого виборчого округу Степана Павлюка. Пан Степан брав
активну участь у депутатській
групі «Народна рада», яка 16
липня 1990 року прийняла Декларацію про Суверенітет України, а 24 серпня 1991 року – Акт
про Незалежність України, а
точніше про відновлення Держави Україна.
Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець.
(Далі буде).

Церковний комітет та парафіяни церкви Пресвятої Богородиці с. Зворець щиросердечно вітають настоятеля
храму о. Володимира Федака з Днем Ангела і днем народження, який він святкуватиме 1 серпня, і бажають йому
міцного-міцного здоров’я, родинного тепла та затишку,
благополуччя, поваги, сонячних і світлих днів, Божого благословення на пастирській ниві на многії
і благії літа!
Нехай у Вас усе прекрасним буде,
Щоб квітло щастям все Ваше життя.
Щоб поважали завжди люди
Й любові не згасало почуття.
Вам – найкращі в світі побажання:
В достатку, у здоров’ї вік прожить.
Нехай здійсняться всі Ваші бажання
І хай Всевишній Вас благословить!

Церковний комітет та парафіяни храму Пресвятої Богородиці с. Зворець щиросердечно вітають з Днем
Ангела дяка Володимира Комарницького і
бажають йому міцного здоров’я, неба безхмарного, невичерпної життєвої енергії,
активного довголіття та Божого благословення.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із прекрасним ювілеєм дуже добру, привітну, щиру, душевну людину, яка вміє підтримати, допомогти, порадити у будь-яку
хвилину, – Галину Іванівну Ільницьку.
Дорога Галино Іванівно, з нагоди такої круглої і значної дати, – 50-річчя від дня народження – бажаємо отримувати від життя море захоплень і позитивних емоцій.
Міцного здоров’я, приємного оточення, благополуччя і
цікавих подій. Нехай довгоочікувані мрії здійсняться й
подарують світлу радість, впевненість
у майбутньому, активне довголіття і
Господню благодать.
Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!
З повагою – сім’я Віри Андрущакевич.

Дорогого і люблячого брата Миколу Йосиповича Комарницького з ювілейним днем народження щиро вітають
сестри Галина, Надія, Люба, Мирослава та Осипа, брати
Іван та Володимир і бажають шановному ювіляру міцного
здоров’я, великого людського щастя,
здійснення усіх планів і бажань, рясних Божих благословінь.
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в
засік,
Де були турботи, радості й
печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди Тебе обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає,
І душі не гасне світлий оберіг.

ЯК У КОСМОС ПОЛЕТІЛИ
До відділення поліції звернулися представники Турківської
міської ради і повідомили, що зі складського приміщення житлово-комунального управління зникло 15 двометрових металевих труб.
Цікаво, що зникли вони якось дивно, адже не виявлено ознак
злому замків та й на місці залишилися значно цінніші речі, аніж
труби.
Зараз правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх
обставин цієї справді дивної пропажі.
Наш кор.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Â×ÀÑÍÎ ÏÎÄÀÉÒÅ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ

30 ëèïíÿ 2021 ðîêó
Продається житловий будинок у с. Розлуч. Поруч з будинком
знаходиться земельна ділянка. Будинок дерев’яний, пічне опалення, 3 кімнати, веранда. Фруктовий сад, хороші сусіди. Колодязь
відсутній. Хороша транспортна розв’язка, є джерела мінеральних
вод. Чудова природа, ліс, гриби. Тел.: 0976551061.

“СІЛЬ, ГІРЧИЧНИЙ
ПОРОШОК, ОЦЕТ”:

для виплати спеціальної
бюджетної дотації за наявні бджолосім’ї
У Турківській міській раді нам повідомили про початок приймання документів за бюджетною програмою «Фінансова
підтримка сільгосптоваровиробників».
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва
та
переробки
сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 07.02.2018, № 107 (у редакції
постанови від 12.05.2021, №
517), у 2021 році передбачено
виплату спеціальної бюджетної
дотації за наявні бджолосім’ї.
Дотацію за бджолосім’ї надають на безповор отній
основі юридичним особам, фізичним особам
та фізичним
особампід пр и є мцям, зокрема сімейним фермерс ьким
г о с по д ар ствам, які є
власниками
бд ж о л о с імей, за наявні в поточному році від 10 до
300 бджолосімей, у розмірі 200
гривень за бджолосім’ю. У разі
наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір
дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу.
Для отримання дотації за
бджолосім’ї пасічники подають
до 1 жовтня поточного року до
виконавчого органу відповідної
територіальної громади за
місцезнаходженням
пасіки
відповідні документи.
Перелік документів, які подають пасічники до 1 жовтня поточного року до виконавчого
органу відповідної територіальної громади за місцезнаходженням пасіки для отримання
дотації за бджолосім’ї:
Для суб’єктів господарювання (юридичні особи)

– копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
– копію рішення про державну реєстрацію потужності;
– копію довідки про відкриття
поточного рахунку, виданої банком;
– копію звіту про виробництво продукції тваринництва та
кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент
подання документів (суб’єкти

Втрачений військовий квиток,
виданий на ім’я Мирослава Степановича Лехновського, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно (вид. 12.10. 2006 р., № 43) та
на присадибну земельну ділянку, видане на ім’я Марії Іванівни
Гаман, вважати недійсним.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане
УСЗН
Турківської
РДА
19.10.2018 р. на ім’я Андрія Васильовича Мандзинця, вважати недійсним.

господарювання, які є юридичними особами);
Для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема
сімейних фермерських господарств
– копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
– копію рішення про державну реєстрацію потужності;
– копію довідки або договору
про відкриття рахунку в банку;
– копію паспорта громадянина України;
– копію ідентифікаційного
коду;
– довідку, видану органом
місцевого самоврядування, про
реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на
момент подання документів.

Підставою для внесення до
відомості на отримання дотації
за бджолосім’ї є реєстрація потужності фізичної особи або суб’єкта господарювання у Державному реєстрі потужностей
операторів ринку.
Суб’єктам господарювання,
які є юридичними особами, дотація нараховується на ту
кількість бджолосімей, що зазначена у формі № 24 (річна) та
підтверджена ветеринарно-санітарним паспортом пасіки.
Фізичним особам та фізичним особам — підприємцям,
зокрема сімейним фермерським господарствам, дотація нараховується на ту кількість
бджолосімей, що зазначена у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки,
обстеження якої було
проведено Держпродспоживслужбою у поточному
році.
Докум енти, подані
після закінчення строку
їх подання, не приймуть.
Бджолярам, які ще не
зареєстрували пасіку, варто поквапитися, забезпечити обов’язкове оформлення ветеринарно-санітарного паспорта нового
зразка, пройти реєстрацію у Державному реєстрі
потужностей операторів ринку
та подати відповідні документи
для реєстрації у Турківську
міську та Боринську селищну
ради.
У минулому році Турківське
управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області
видало 65 паспортів власникам
пасік. Очевидно всі вони отримали державну дотацію. Цьогоріч уже видано 37 паспортів
нового зразка.
Важливо відзначити те, що у
разі надання неправдивої
інформації, заявник повертає
кошти, а відтак він буде позбавлений протягом трьох років, з
дати виявлення такого порушення, права на отримання
державної підтримки.
Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Продаж: керамзитні та бетонні
блоки, пісок, цемент М500 та
щебінь різних фракцій. Доставка
або самовивіз, м.Турка.
Телефони: 096-830-5989, 06695-350-80.

Продається трикімнатна квартира в м. Турка, загальною площею 70 кв.м. Є сарай, літня кухня, приватизована земельна ділянка біля хати. Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0971627500, 0677995341.

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

Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

фахівці радять, як боротися зі
слимаками в домашніх умовах
Часті опади і висока вологість призвели до масового розповсюдження слимаків. Вони є повсюди: від городів і садів до
парків і скверів, подекуди з’являються навіть в оселях. Вже не
перший рік, руді слимаки повзають по городі і позбутися їх не
так просто. А останні два роки їх дуже багато. Вони їдять
все. Знищують полуницю, капусту, помідори, кабачки і баклажани.
Фахівці зазначають, що знищити слимаків складно, але суттєво
обмежити чисельність цілком можливо.
Найкращий час для боротьби з ними – від травня до липня.
Що стосується хімічного методу боротьби проти молюсків, то застосовують препарати на основі метальдегіду – “Антислизень” або
“Патруль” – 20-30 г/10 м кв., препарат рівномірно розсипати у місцях,
де виявлено молюсків.
Якщо ви виявили блискучий липкий слід
на підлозі або стінах, знайте: слимаки з’явилися у вашому домі. Найкраще місце для їхнього поселення – там, де сиро, значить, шукати їх потрібно у
ванній кімнаті або кухні.
У будинку можна скористатися засобами, що не представляють небезпеки для здоров’я людини. Є кілька продуктів, які слимаки не переносять: сіль, гірчичний порошок, мелена кава, оцет, нашатирний спирт. Розсипте їх у ті
місця, де волого, і там, де ви помітили їхні сліди перебування.
Для профілактики появи молюсків у погребі можна використовувати вапняне запилення, не допускати підвищеної вологості приміщення, частіше проводити провітрювання. Досить дієвим способом є використання пива або суміші дріжджів і пива. Зібраних слимаків знищують у міцному соляному розчині або заливають кип’ятком.
Також одним із методів боротьби з слимаками є використання
нашатирного спирту. Для цього беруть 100-150 мл 10% нашатирного спирту на 10 л води і готують робочий розчин. Препарат миттєво
вбиває слимаків при контакті, але він дуже нестійкий і швидко втрачає свої властивості. Обприскування проводять пізно ввечері або
вночі. Найбільш активні слимаки між 21 та 2 годинами ночі.
Можна обпилити грядки ввечері декілька разів з інтервалом в 3040 хвилин суперфосфатом (25 грамів на 1м кв.) або сумішшю вапна
і тютюнового пилу (1:1). При попаданні цих речовин на шкідника він
виділяє велику кількість слизу і гине.
Микола КАРПАТСЬКИЙ,
садівник.

ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÎ ÂÎÑÜÌÅÐÎ ÎÑ²Á
Як повідомив редакцію заступник директора з медичної частини Турківської міської лікарні Віталій Семенків, з початку
року до них потрапило уже 8 жителів Турківщини зі зміїними
укусами. Четверо дорослих та четверо дітей.
Усіх дорослих та одну дитину пролікували місцеві медики, а трьох
дітей було скеровано у Чорнобильську лікарню м.Львів. Останній
випадок нападу рептилії на дитину 2011 року народження трапився минулого понеділка у селі Верхня Яблунька.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського відділення Ощадбанку висловлює щире
співчуття завідувачу сектору роздрібного бізнесу Іванні Богданівні
Зубрицькій з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Анастасії
Луківни Макарець.
Колектив Турківського районного суду Львівської області висловлює щире співчуття секретарю судових засідань Софії Ільківні Сисан з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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