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Учні 2 класу Ільницького ЗЗСО та їхні батьки сердечно віта-
ють з ювілеєм – 60-річчям –   досвідченого педагога,  щирого
порадника, прекрасну душею людину, свою вчительку Віру Ва-
силівну Черчович.

У цей світлий день хочемо Вам побажати, шановна Віро
Василівно,  міцного здоров’я, мирного неба над головою,
здійснення усіх найзаповітніших мрій.
Нехай життя Ваше буде чисте, уквіт-
чане щастям і добром, любов’ю,
ніжністю, теплом. Господнього Вам
благословення – на многії і благії літа!

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас –  щонайкращі наші сло-

ва:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим й щасливим буде Ваш

вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються

знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні.
Хай сонце всміхається Вам у житті!Дорогі жителі Турківської громади! Від щи-

рого серця вітаю вас з одним із найвеличні-
ших і найрадісніших християнських свят –
Воскресінням Христовим!

 У житті кожного хри-
стиянина  Великдень –
свято особливе і шано-
ване. Й не тільки тому,
що приходить воно з ут-
вердженням справж-
ньої, теплої та квітучої
весни, але й тому, що є
символом перемоги
життя над смертю, доб-
ра над злом, світла над
тьмою, віри – над без-
надією.

 Тож прийміть найщиріші вітання з нагоди
Великодніх свят. Нехай у ці дні лунають у ваших
домівках щирі пасхальні вітання, хай неодмін-
но здійсняться численні побажання здоров’я,
щастя, миру, добра, що їх щедро даруватимуть
вам  рідні, близькі, друзі. Нехай великодній пе-
редзвін освятить Божим благословенням усі
ваші добрі справи і
світлі наміри, принесе
родинне тепло та за-
тишок, оселить  злаго-
ду та спокій у ваших
душах.

 Нехай Воскреслий
Господь дарує вам
довгії та щасливії літа!

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою, Турківський міський голова

Ярослав Паращич.

Шановні мешканці Боринської громади!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Світлого
Воскресіння Христового!

Кожен з нас знаходить
у цьому величному святі
особливий зміст, звіряю-
чи свої помисли і вчинки
з високою християнсь-
кою духовністю. Саме ці
Великодні дні об’єдну-
ють нас щирими споді-
ваннями на духовне онов-
лення та якнайшвидше
повернення в Україну
миру та спокою, додають
нам сил і мудрості, щоб
творити на своїй рідній землі щасливе й замож-
не майбуття.

Тож нехай Бог дарує своє благословення усій
нашій великій громаді та кожній родині. Нехай
береже наших воїнів-захисників, воїнів світла і
добра!

Щиро вірю, що Великодні дзвони додадуть нам
сил та енергії перебороти всі труднощі, зберег-
ти в серцях милосердя, повагу один до одного,
допоможуть зміцнити віру у перемогу життя над
смертю, добра над злом. Бажаю, аби радісні
Пасхальні дні поклали
благодатні початки но-
вим перемогам і звер-
шенням задля добробу-
ту мешканців усіх  наших
сіл, селища та рідної нам
України!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою, Боринський селищний голова

Михайло Шкітак.

У цей прекрасний  весняний передвеликодній день, 1 трав-
ня, святкуватиме свій  день народження вмілий та досвідче-
ний педагог, щира, чуйна і добра людина, класний керівник 9
класу Комарницької гімназії Русла-
на Богданівна Комарницька.

Шановна Руслано Богданівно,
вітаючи Вас з днем народження,  від
усього серця бажаємо Вам неви-
черпного оптимізму, втілення в жит-
тя всіх добрих задумів і Божого бла-
гословення. Нехай Ваша життєва
чаша буде переповнена щастям,
здоров’ям і радістю.

Хай щастя не відходить від
порога,

А Матір Божа Вас до серця при-
горта,

А 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.

З повагою – учні 9 класу
Комарницької гімназії  та їхні батьки.

ÏÅÐÅÍÎÑÍÈÉ ÐÅÍÒÃÅÍ²ÂÑÜÊÈÉ ÀÏÀÐÀÒ
ÄËß ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÌÅÄÈÊ²Â

Нещодавно Турківська міська рада разом з комунальним некомерційним підприємством «Тур-
ківська центральна міська лікарня» підготували проект й подали на конкурс регіонального
розвитку Львівської ОДА – «Придбання переносного рентгенівського апарата». Є велика
ймовірність, що це обладнання, конче потрібне медикам, таки вдасться придбати. Щоправ-
да, для цього проект має перемогти у конкурсі.

 Ó ØÅÑÒÈ ØÊÎËÀÕ ÎÁÈÐÀÒÈÌÓÒÜ ÄÈÐÅÊÒÎÐ²Â
Уже в червні-липні поточного року в шести школах, що належать до Турківської міської

ради, на конкурсній основі обиратимуть директорів. Міська рада готує нормативно-правову
базу до цієї процедури. Так, на недавній сесії було затверджено положення про конкурс на
посаду керівника закладу загальної середньої освіти, засновником якого є Турківська міська
рада. Йдеться про навчальні заклади, де директорують пенсіонери. За інформацією в.о. на-
чальника відділу освіти Богдана Макаришина, конкурсні процедури чекають Хащівський,
Лімнянський, Жукотинський, Ісаївський, Мельничненський та Турківський (Середня Турка)
ЗЗСО.

Невдовзі буде створено конкурсну комісію,   до якої увійдуть представники депутатських фракцій
міської ради,  відділу освіти та громадських організацій, яка й організує весь процес.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Загальна вартість цифрового рентгенівського
апарата – 1 млн. 760 тис. грн. Половина з цієї
суми – кошти обласного бюджету, решта, відпові-
дно, 580 тис. грн. має виділити сама лікарня, а
300 тисяч гривень – міський бюджет. На позав-
чорашній сесії депутати міської ради уже перед-
бачили цю суму.

Виконувач обов’язків  директора КНП «Туркі-
вська ЦМЛ» Петро Ігнацевич каже, що цей апа-
рат значно полегшить обстеження хворих. Зок-
рема, йдеться про важкохворих пацієнтів, що не
можуть самостійно пересуватися. З допомогою
апарата можна буде робити таким пацієнтам
знімки безпосередньо в межах палати. Також

його можна використовувати при операціях.  І в
режимі онлайн передавати знімки через теле-
медицину для консультацій з профільними об-
ласними фахівцями.

Раніше медики мали переносний рентгенівсь-
кий апарат – аналоговий,   та й знімки, зроблені
ним, були не якісними . А коли вийшов з ладу,
виявилося, що відремонтувати його надто доро-
го. Тому й було прийнято рішення придбати но-
вий, сучасний.

До слова,  на цей же конкурс міська рада по-
дала ще один проект, вартістю 1 млн. 520 тис.
грн., – «Придбання трактора з навісним облад-
нанням».

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Педагогічний колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. щиро вітає
з ювілеєм колегу по роботі, вчительку початкових класів Віру
Василівну Черчович і бажає шановній ювілярці,  щоб  усі
наступні  роки були наповнені творчим
натхненням, добром та злагодою, а Гос-
подь дарує   багато довгих літ у мирі та
добробуті, щасті і здоров’ї.

Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає.
І хай так буде ще багато літ,
Нехай бадьорість Ваша не згасає!
Хай доля подарує Вам сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу
щиросердечно вітає із золотим ювілеєм  лікаря акушер-
гінеколога Галину Леонідівну Писанчин і бажає шановній
ювілярці міцного здоров’я – до століття,  успіхів у роботі,
родинного тепла, великого людського щастя, Господньої
ласки та опіки у житті.

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  щастя щедрі многії літа!

Міжнародна громадська організація «Світовий Кон-
грес Бойків» щиро вітає жителів Турківської та Бо-
ринської       об’єднаних територіальних громад із
величними  та прекрасними Великодніми святами!

Нехай Світло Воскресіння Христового надає нам  не-
похитну віру в кращий завтрашній день та сили і терп-
іння перебороти труднощі, які випали на нашу долю!

Нехай ця радісна подія утверджує наші переконан-
ня про те, що достойні терпіння нагороджуються пе-
ремогою, а чесне життя увінчується славою.   Хай мно-
гоголосі Великодні дзвони розбудять найбайдужіші
серця, додадуть натхнення для самовідданої  праці
на благо рідної бойківської  землі та держави. Господ-
ньої милості, підтримки у
добрих починаннях,  миру та
взаєморозуміння, щастя і
радості, віри  та благополуч-
чя  кожній родині.

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою,  голова МГО

«Світовий Конгрес Бойків»,  нагороджений Почесною
грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена
«За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений  працівник куль-
тури України, директор Турківського міського Народ-
ного дому Петро Косачевич.

Дорогі краяни!
Щиро вітаю Вас зі святом Світло-

го Христового Воскресіння!
Святий Великдень несе нам дов-

гоочікувану радість перемоги Сина
Божого, дарує надію та впевненість
у завтрашньому дні, поселяє спокій
у серцях, укріпляє віру та живить
душу. Пасхальні свята для кожної
людини – символ радості, надій і
сподівань, віри в добро і щастя.

Бажаю Вам щастя і радості, віри
і благополуччя! Нехай  свято Великодня принесе лю-
бов та світло у Вашу родину, щирість та добро у взаєми-

ни! Нехай Боже благословення
буде запорукою миру на нашій
землі, духовного відродження
нашої держави, здійснення най-
заповітніших сподівань!

Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!

З повагою,
народний депутат України

Андрій Лопушанський.

Надзвичайно важливою є й
колористика. Так, червоний
колір символізує радість, доб-
ро, для молодих – любов. А за
церковним повір’ям, таке яйце
є символом воскресіння, жер-
товності, небесного вогню. Жов-
тий колір  асоціюється у нас із
сонцем. Тому не дивно, що саме
він символізує тепло, врожай
(жовте жито), а також багатство.
Зелений нагадує нам весну і
символізує пробудження приро-
ди, надію і життя. Блакитний –

колір неба, який символізує чи-
стоту та здоров’я, чорний – не-
скінченність буття, продовжен-
ня життя після смерті. Саме за
допомогою нього, ми можемо
зрозуміти, що таке світло. Білий
– символ раю, означає чистоту,
безгрішне життя.

Власне про це та ще багато
цікавого про писанкарство роз-
повідає під час проведення чис-
ленних майстер-класів відома
на Турківщині писанкарка, тала-
новита, обдарована людина, з
активною життєвою позицією,
добрим серцем і щирими на-
мірами – Олександра Цуняк.
Шлях до писанкарства  та роки
заняття цією улюбленою спра-
вою – це добрий і позитивний
відтинок її життєвої історії. А роз-
почалося все у 1993 році, коли
Олександра, після закінчення
Дрогобицького педагогічного
інституту, прийшла працювати у
Завадівську школу. Тут вона
мала уроки народознавства,
малювання та музики. Власне
на одному із уроків народознав-
ства, коли розглядали тему «Пи-
санки»,  почалася її писанкарсь-
ка історія. Відтоді вона жодно-
го року не пропускала передве-
ликодні науки, все вдосконалю-
ючи свої мистецькі навики, за-
любки навчаючи інших. Її робо-
ти та старання підопічних уже
тоді були відзначені на облас-
ному конкурсі, з присудженням
другого почесного місця.

Згодом улюблену справу
Олександра Іванівна продовжи-
ла в Будинку школяра, де вела
гурток. Сьогодні з гордістю пи-
санкарка каже, що її колишні
учні, що виросли й одружилися,
зараз уже навчають цього мис-
тецтва своїх дітей та й навіть
звертаються за порадою до на-
ставниці. А буває, що й прихо-
дять на майстер-класи, які вже
мають майже 30-річну історію.

Пані Олександра каже: «Для
того, щоб навчитися писати пи-

санки, потрібне бажання, гар-
ний настрій й позитивні емоції.
Щоб освоїти усі премудрості цієї
справи, вистачає одного уроку.
А ще потрібно яйце, писачок,
шпилька, вставлена в олівчик,
та віск. Озброївшись всім цим,
діти та дорослі із зацікавлені-
стю і з великим натхненням
опановують писанкарство».

За багато років майстриня
уже виробила свій стиль, який
поєднав, а частково і урізнома-
нітнив,  методику писанкарства
Либохори, Бітлі, Сигловатого,
Вовчого. У неї вони зазвичай
одноколірні, із зображенням
сонця, що виходить з-за гори,
або ж пів сонця (хоч тут одно-
значно визначити стилістичні
моменти надто складно, або ж
вони переплітаються). Свої  пи-
санки Олександра Іванівна роз-
даровує або залишає там, де
проводить майстер-класи. А їх
було чимало. Двічі  вона побу-
вала у  словацькому місті Гумен-
не, на фестивалі «Карпатська
красліца». Незабутніми й ціка-
вими були вони й в м. Коломия,
у знаному на всю Україну музеї
писанки. З великим зацікавлен-
ням зустрічали нашу землячку
в Новояворівську, де, на запро-
шення студентських друзів, вона
також проводила  майстер-кла-
си. А в минулому році  надзви-
чайно цікаво він пройшов на
Яворівському полігоні, для во-
яків, що брали участь у міжна-

родних навчаннях. Дорослі,
змужнілі військові з Америки,
Канади, Франції із великим за-
цікавленням, крок за кроком
вивчали методику написання
чудової бойківської писанки. До
того ж почули багато цікавих
історій – про те, як розвивало-
ся мистецтво писанкарства на
наших теренах, на Лемківщині
та Гуцульщині. Олександра  Іва-
нівна  розповідає, що бойківсь-
ка писанка впродовж століть не
зазнавала переслідувань, як це
було, для прикладу, на Лемків-
щині, де влада її намагалася
знищити. Власне через це, після
відродження незалежності Ук-
раїни, там розпочався великий
розквіт писанкарства, а в нас
воно розвивалося стабільно,
хоч і не активно. Завжди люди у
переддень Великодня писали
писанки, ставили в кошики і ос-
вячували.

Має Олександра Іванівна й
чудову мрію – видати книгу про
бойківську писанку. Частково
матеріал для цього у неї вже є,
але важливо, щоб в цій справі
згуртувалися всі майстрині. Тоді
видання буде цікавим і різноп-
лановим.

Активними для майстрині є й
цьогорічні передсвяткові дні, в

часі яких вона провела чотири
майстер-класи – як для дітей,
так і для дорослих. І завжди на
початку наголошує, що малюва-
ти писанку потрібно з гарним
настроєм та добрими думками,
вкладаючи найкращі емоції. А
даруючи писанку, людина
бажає іншій щастя, здоров’я та
довголіття.

Я переконаний, що ще не
одне десятиліття  Олександра
Цуняк навчатиме секретів  пи-
санкарства наших краян з доб-
ром і вірою у краще майбутнє.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ç ÃÀÐÍÈÌ ÍÀÑÒÐÎªÌ ²
ÄÎÁÐÈÌÈ ÄÓÌÊÀÌÈ

Пише чудові писанки знана на Турківщині
майстриня Олександра Цуняк

Здавна наші предки в часі Великодня значне місце відводили
писанці. Власне вона є найзагадковішим святковим симво-
лом, що оповитий легендами, віруваннями та традиціями. Як
відомо, кожен орнамент, колір писанки несуть в собі прихо-
вані значення, зашифровані віхами історії. Ті, хто добре знаєть-
ся на писанках, кажуть, що поділ писанки на частини є обо-
в’язковим. Писанка, що має дві частини, означає існування
двох світів. Поділ на чотири частини утворює на писанці
хрест й означає чотири сторони світу. А якщо    кожну час-
тину із чотирьох поділити ще на три – це означатиме чоти-
ри пори року, які мають по три місяці.
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ЧИ МОЖУТЬ ПЕНСІОНЕРІВ
ЗМУСИТИ ПЕРЕЙТИ НА

ОБСЛУГОВУВАННЯ У БАНКИ?

До нас звертаються читачі із
проханням роз’яснити постано-
ву Кабміну, аби з’ясувати чи обо-
в’язково пенсіонер повинен
обслуговуватися у банку чи він
може продовжувати отримува-
ти, як і раніше, пенсію на пошті,
не переходячи на картку?

Нині майже 3,5 млн. пенсіо-

нерів отримують пенсію через
Укрпошту. В межах Турківщини
в даний час проживає 13500
пенсіонерів. З них – 30%  (близь-
ко 3900 осіб) отримують випла-
ти через банківські установи. В
переважній більшості – це
люди, що проживають у місті
Турка. Усі решта користуються
послугами поштовиків. Так,
Міністерство соціальної політи-
ки та Пенсійний фонд України
хочуть перевести максимальну
кількість пенсіонерів на обслу-
говування у банки. Тоді в Укр-
пошті будуть отримувати випла-
ти лише близько 1 млн. пенсіо-
нерів України декількох кате-
горій.

Постає питання: чи зможуть
ці 2,5 млн. легко перейти на
обслуговування у банки і чи це
буде просто?

Просто не буде. Люди завжди
з недовірою ставляться до змін.
Тим паче, якщо вони існують
тільки на папері. Не секрет, що
в українських селах ні доріг, ні
банків, ні банкоматів. Не кажу-
чи вже про те, що такі нововве-
дення для стареньких мають
бути підготовленими і супровод-
жуватися освітньою кампанією.

Виглядає так, що швидкий пе-
рехід «на картки» викличе

З 1 вересня поточного року змінюються правила виплати
пенсій та державної допомоги, і пенсіонерів та інших отриму-
вачів соцвиплат мають перевести на банківські картки.
Лише пенсіонери, що досягли 80-річного віку, люди з інвалідн-
істю, особи, що потребують постійного стороннього дог-
ляду та ті, хто є одержувачами соцдопомоги особам, які не
мають права на пенсію, і допомоги на догляд, можуть обрати
доставку виплати або в Укрпошті, або у банку.

більше складнощів, ніж зручно-
стей, а ще, враховуючи панде-
мію, становить навіть ризик для
здоров’я, коли потрібно автобу-
сом, де є ве-
лике скупчен-
ня людей,
дістатися до
найближчого
нас ел ено г о
пункту, бо
б і л ь ш і с т ь
пенс іо нер ів
мешкає в селах, де немає
відділень банків та банкоматів.

До того ж іноді неможливо,
приїхавши до банкомата,  зня-
ти кошти. Тут бувають великі
черги. Потрібно додатково вит-
ратити гроші на проїзд або про-
сити зняти кошти родичів чи
знайомих. І добре, якщо в тому
банкоматі ще будуть кошти. А
може доведеться приїхати ще
раз.

Необхідно не тільки оформи-
ти картку, а й періодично прохо-
дити обов’язкову ідентифікацію
у банку. І це неповний перелік
проблем, з якими стикаються
пенсіонери.

Зважаючи на те, що поштові
відділення знаходяться майже
у кожному населеному пункті, а
листоноші обслуговують меш-
канців усіх без виключення сіл,
хуторів (навіть найвіддалені-
ших), можливості пошти доста-
вити та виплатити пенсію на
порядок вищі за будь-який банк.
Нині в Україні зі ста міст, сіл та
селищ банківські відділення та
банкомати є лише в 4. Але і ця
статистика погіршується.  Тільки
за останні 5 років банківська
мережа зменшилася на 40%.
Протягом 2020 року кількість
банківських відділень скороти-
ли майже на 870 одиниць, а вся
банківська система налічує
лише 7134 відділення. На-
томість Укрпошта зберегла ме-
режу з майже 11000 відділень.
На Турківщині працює 26 пошто-
вих відділень, які обслуговують
усі 67 населених пунктів.

Та найголовніше - похилий вік,
наявність захворювань (чи інва-
лідності) часто роблять процес
отримання пенсії надзвичайно
складним навіть поза межами
власного дому, а послуги листо-
ноші – не просто зручними й

корисними, а й вкрай необхід-
ними. Адже листоноша не
тільки принесе свіжу газету та
кошти додому, а й прийме оп-
лату за комунальні послуги,
може продати за соціальними
цінами товари першої необхід-
ності.

Заміна поштарів на банкома-
ти має і інші наслідки, зокрема
таке рішення Пенсійного фон-
ду України вплине на друковану
пресу. За найскромнішими

підрахунками переведення пен-
сіонерів на обслуговування в
банки призведе до скорочення
передплати на понад 30% від
загального обсягу. А мова ж йде
про понад 1249 всеукраїнських,
1363 обласних й районних ви-
дань, які існують завдяки перед-
платі в регіонах. Яку альтерна-
тиву запропонують посадовці
видавцям, коли редакції поч-
нуть закриватися через виму-
шене скорочення тиражів? І,
головне, яку альтернативу поса-
довці запропонують українцям,
для яких друкована преса час-
то залишається єдиним джере-
лом інформації? Особливо це
стосується східних областей, де
на всіх потужностях працює ру-
пор російської пропаганди.

Підсумовуючи, хочу наголоси-
ти: ПЕНСІОНЕР САМ ОБИРАЄ
МІСЦЕ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ —
у відділенні Укрпошти (доста-
вить листоноша) чи у банку на
платіжну картку. Як визначено у
нормативно-правових актах, що
регулюють виплату та доставку
пенсій, виплата пенсії може
проводитись підприємствами
поштового зв’язку або банківсь-
кими установами. Отже, особи-
сто сам пенсіонер визначає, де
і як буде отримувати належну
йому пенсію. Для цього він має
написати власноруч відповідну
заяву та надати її до найближ-
чого відділення Пенсійного
фонду України. Тобто коли пен-
сіонеру кажуть, що йому пенсію
тепер буде перераховувати банк
на картку, а не Укрпошта, це по-
рушення закону. Ніхто без пись-
мової згоди пенсіонера цього
робити не може.

Михайло КОЛЧАР,
начальник відділення

поштового зв’язку м.Турка.

 Працівники галузі освіти Турківщини, учні та батьки!
Сердечно вітаємо  вас і ваші родини  із Світлим Христовим Вос-

кресінням! У день Пасхи ми по-дитячому радіємо очищенню від
повсякденних турбот і тіні  зневіри. Тож нехай всі ваші похмурі,
нелегкі  дні залишаться за цією невидимою межею, а попереду
виблискують тільки чисті, казкові вершини великих досягнень, ося-
яні Божою милістю.

 Нехай частинка тієї радості, яку сьогодні
переживає весь християнський світ, зали-
шиться з вами на весь рік і підтримує у
важку годину.   У  серці панує лише світла
радість, у домі – затишок і благополуччя,  у
рідних і близьких  буде міцне здоров’я і
тепло  у душі.

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою –  відділи освіти Турківської міської та Боринської

селищної територіальних громад, об’єднана профспілкова
організація працівників освіти і науки Турківщини.

Шановні  працівники КНП «Турківський центр ПМСД»!
Адміністрація підприємства  сердечно вітає  вас та ваші родини

з Днем Світлого Христового Воскресіння!
Духовне поріднення під час Пасхальних свят гуртує й додає муд-

рості, сили і наснаги,  щоби  ми відчули себе великою єдиною роди-
ною і докладали спільних зусиль для розбудови нашої демокра-
тичної держави. Кожен християнин сприймає Воскресіння Хрис-

тове  з відкритою душею і чистим серцем, по-
чуттям радісної благодаті та віри у краще май-
бутнє. Тож у ці радісні дні Великодня дозволь-
те побажати вам душевної чистоти і гармонії,
міцного здоров’я,  миру та спокою у кожній
родині.

Нехай диво Воскресіння Христового нади-
хає вас на добрі та праведні справи, а  світлий
Великдень наповнить ваші душі радісними

почуттями та новими сподіваннями, оселі – благополуччям і за-
тишком, сім’ї – любов’ю, щастям, злагодою.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Дорогі  жителі  с. Боберка!
Щиро вітаю вас  із найвизначнішим  і найвеличнішим святом для

всіх християн світу – Світлим Христовим Воскресінням!
Традицію справді всенародного відзначення Великодня плека-

ли й зміцнювали кілька десятків поколінь наших предків. Збері-
гаємо її і ми, щоб передати наступним покол-
інням.

У це світле християнське свято Великодня
хочу побажати кожній родині миру, взаєморо-
зуміння, терпіння, віри і духовного розвитку!
Нехай кожен ваш вчинок і дія будуть правед-
ними,  живіть у згоді із самим собою та Богом!
Бажаю всім душевного тепла, здоров’я та ща-
стя! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою, староста с.Боберка Анатолій ПЕРІГ.

Дорогі ветерани та працівники Турківської центральної  міської
лікарні!

Сердечно вітаємо   вас зі світлим святом Воскресіння Христово-
го!

Свято Великодня наповнює наші серця особливою любов’ю до
рідних і близьких нам людей. Цей день символізує перемогу життя
над смертю і наше очищення від негідних помислів, єднає нас у
спільних почуттях віри, надії та любові, у прагненні жити краще,
здійснювати важливі для всіх нас вчинки.

На жаль, через карантинні обмеження,  ми
частково маємо відмовитись від традиції  масо-

во, усією сім’єю,  йти до церкви, щоб у спільній
молитві привітати воскресіння Христа, за-
ради убезпечення життя та здоров’я тих, кого
любимо. Тож нехай рідні та близькі Вам
люди, зігріті Божою любов’ю й благодаттю, -
відчують себе єдиною родиною у цей непро-
стий час.

Хай Світле Воскресіння Христове увійде у Ваші домівки торже-
ством світлого і прекрасного, наповнить Ваші душі вірою і надією.
Здоров’я, миру, поміркованості Вам і Вашим родинам у поступах
на життєвих дорогах.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!   
З повагою – адміністрація та профспілкова організація КНП

«Турківська ЦМЛ». 

СПРОБУЄМО СОРТУВАТИ СМІТТЯ
У всіх цивілізованих країнах збирання й утилізація твердих побутових відходів – великий

бізнес. У нас, на превеликий жаль, це далеко не так. Сміття стає величезною проблемою для
багатьох міст. Не винятком є й Турка.

Для того, щоб перетворити сміття на бізнес, найперше треба налагодити його сортування. Таку
спробу було зроблено й у нас. Ми вже звикли відсортовувати від усього непотребу пластик. Але коли
його перестали забирати на переробку, з міських вулиць зникли й контейнери. З часом ми забули
про сортування.

Чергову спробу у цьому напрямку намагається зробити Турківська міська рада. На цей раз нам
запропонують відсортовувати скло.  Для цього влада закупить спеціальні контейнери, вартість одно-
го – від 8 до 10 тисяч гривень. А загалом сесія міськради на цей проект виділила 120 тисяч гривень.

Дуже хочеться вірити, що друга спроба буде вдалою.
Василь ВАСИЛЬКІВ.



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

Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та ме-

талопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вап-

но, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газо-
блоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру,
кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тро-
туарну плитку, поребрик, селітру та нітрофоску.

Є труба дорожня, діаметром 400 мм.
Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,

ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Колектив КНП «Турківський центр первинної медико-санітарної
допомоги» висловлює щире співчуття медбрату Миколі Михайлови-
чу Сакалю з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сестри –
Людмили.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу КНП “Тур-
ківська ЦМЛ” висловлює щире співчуття колишній акушерці Стефі
Миколаївні Бринь з приводу тяжкої втрати –  смерті чоловіка.

Педагогічний колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття Івану Миколайовичу Яворському з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Правління Турківської райспоживспілки глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишньої працівниці планового відділу Ганни
Омелянівни Гав’як і висловлює щире співчуття родині. Вічна їй  па-
м’ять.

Педколектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО висловлює щире
співчуття вчителю математики Ганні Миколаївні Малетич та колишній
працівниці Марії Миколаївні Миньо з приводу великого горя – пе-
редчасної смерті брата – Василя.

Педколектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО висловлює щире
співчуття отцю Івану Булелю з приводу великого горя -– передчас-
ної смерті їмості – Стефи.

ÇÐÎÇÓÌ²ÒÈ ² ÏÀÌ’ßÒÀÒÈ,
ÙÎ ÇÀ ÏÎÐÓÁÊÓ ÄÅÐÅÂÈÍÈ Ó ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÇÀÏÎÂ²ÄÍÎÌÓ

ÔÎÍÄ² ÍÀÑÒÓÏÀª ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ
Турківським відділом Самбірської місцевої прокуратури в

квітні 2021 року скеровано до суду обвинувальний акт сто-
совно жителя села Верхня Яблунька гр. В., якого обвинуваче-
но у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч.3 ст.246 КК України (незаконна порубка дерев на території
природно – заповідного фонду).

Встановлено, що чоловік в квітні 2021 року незаконно зрізав 2
дерева породи смерека на території природно-заповідного фон-
ду, загальною кубомасою 0,51 м3, чим завдав матеріальну шкоду
інтересам держави розміром 2672,00 грн.

У ході досудового розслідування  гр. В. свою вину визнав по-
вністю та відшкодував завдані збитки та між ним і прокурором ук-
ладено угоду про визнання винуватості.

Судом визнано останнього винним у скоєнні злочину та затвер-
джено укладену угоду і призначено  покарання у виді трьох років
позбавлення волі, із застосуванням ст.75 КК України, згідно якої
останній звільняється від відбування призначеного покарання,
якщо протягом річного іспитового строку не вчинить нового злочи-
ну та буде виконувати покладені на нього обов’язки.

Зіновій БОХОНОК,
процесуальний керівник.

Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради, праці-
вники міського Народного дому, працівники народних домів Турк-
івщини висловлюють щире співчуття завідуючій Народним домом
№2 с. Явора Уляні Михайлівні Бринь з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.

Продається трьохкімнатна квартира в м. Турка, загальною пло-
щею 70 м кв. Є сарай, літня кухня і приватизована присадибна
ділянка біля хати.

Ціна – за домовленістю. Тел.: 0971627500; 0677995341.

ПРОВЕДЕНО
ОБСТЕЖЕННЯ

ПРОБЛЕМНИХ ДОРІГ
Відповідне звернення скеровано до

Львівської обласної державної адміністрації
У зв’язку з критичним станом на дорогах загального користуван-

ня місцевого значення Боринської селищної ради хочемо про-
інформувати мешканців про те, що загальна протяжність даних
доріг на території громади складає 159,5 км. Організовує будів-
ництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального ко-
ристування місцевого значення, а також відповідних інженерних
комунікацій і споруд Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації.

До доріг загального користування місцевого значення відносять-
ся:

Дані дороги знаходяться на
балансі Департаменту дорож-
нього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації, який  і визначає в
межах своїх повноважень на-
прями використання коштів, що
надходять на розвиток мережі
й утримання автомобільних
доріг загального користування
місцевого значення, а також
фінансує роботи з будівництва,
реконструкції, ремонту  та утри-
мання мережі автомобільних
доріг загального користування
місцевого значення, мостів та
інших штучних споруд згідно із
законодавством.

Боринською селищною ра-
дою спільно з Старосамбірсь-
ким райавтодором проведено
обстеження проблемних доріг
та підготовлено звернення до
Львівської обласної державної
адміністрації щодо ліквідації
аварійної ямковості та необхід-
ності капітального ремонту  на
автомобільних дорогах загаль-
ного користування місцевого
значення, що проходять тери-
торією Боринської територіаль-
ної громади (зокрема і продов-
ження капітального ремонту
автодороги С141908 Боберка-
Бориня). Надано також не-
обхідні фотоматеріали. Крім
цього, окремі звернення були
надіслані до Львівської облас-
ної державної адміністрації та
Львівської обласної ради щодо
поганого стану автомобільних
доріг загального користування
С141944 Нижня Яблунька-Тур-
ка, С141902 Нижнє Висоцьке-
Багнувате, С141912 Верхній
Турів-Нижнє, С141936 Нижнє
Гусне-Верхнє Гусне.

Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

 

Індекс Найменування доріг Протяжність, 
км 

С141901 Либохора-Верхнє Висоцьке 10,7 
С141902 Нижнє Висоцьке-Багнувате 11,9 
С141903 Нижнє Висоцьке-Карпатське 15,3 
С141908 Боберка-Бориня 26,8 
С141911 Сянки-(Львів-Ужгород) 1,3 
С141912 Верхній Турів-Нижнє 7,9 
С141916 Соколики-(Львів-Ужгород) 7,6 
С141918 Штуковець-Яблунів 2,3 
С141920 Комарники-Закичера 2,4 
С141925 Івашківці-(Київ-Чоп) 1,4 
С141933 Нижній Турів-Соколики- (Львів-Ужгород) 2,5 
С141934 Верхнє-Яворів 5,7 
С141935 Біньова-Сянки 3,0 
С141936 Нижнє Гусине-Верхнє Гусине 7,5 
С141937 Нижнє Гусине-Кривка 4,4 
С141938 Міжгір'я-Буковинка 5,2 
С141939 Нижня Яблунька-Заребро 1,2 
С141940 Буковинка-Закичера 1,0 
С141941 Зворець-Буковинка 2,0 
С141942 Буковинка-Дівче 2,4 
С141944 Нижня Яблунька-Турка 5,7 

С141945 (Львів-Ужгород)-Яворів 1,0 
 

Загального користування обласного значення  
О141903 Бориня-Мохнате  30,3 

 Надаємо послуги міні-екска-
ватора та самоскида.

Телефони: 0971455329;
0668944854.

Втрачений державний акт на право приватної власності на зем-
лю (середню земельну частку) серія ЯЕ № 568274 від 10.07.2009
року, виданий на ім’я Ганни Іванівни Ігнацевич, вважати недійсним.

Загублену чіп-карту водія UAD 0000117837000,  видану на ім’я
Петра Кузьмина, вважати недійсною.

 ²ÄÅß ÄÎÁÐÀ –  ÄËß ËÅÃÊÎÂÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ
Останніми роками на Турківщині, і в м. Турка зокрема, значно побільшало автотранспорту.

Особливо це відчутно у передсвяткові дні, коли люди з’їжджаються в місто за покупками і прак-
тично всі вулиці переповнені автівками. Паркують  їх автовласники з дотриманням правил і без
правил, через те, що немає спеціально відведених місць, де це можна було б зробити в законний
спосіб, нехай і за платню.

Власне тому в місті давно назріла проблема проведення
автотранспортної логістики, визначення паркувальних  місць
та встановлення знаків, які б удосконалили вуличний рух.
Міська рада, до речі,  це питання має намір врегулювати. Тур-
буються і  автолюбителі та й пересічні жителі. Так, нещодавно
до редакції надійшов лист від жителя с. Бітля  В. Ніраза. Зокре-
ма, він пише: «Всі водії, особливо автобусів, знають, яким про-
блемним є перехрестя поблизу віадука (вул. Міцкевича та
Василя Стуса). Через водійські непорозуміння тут іноді вини-
кають автотранспортні пригоди, а тому пропоную зробити на
цій ділянці кільце з головною дорогою. Тоді й проїзд з усіх боків
буде набагато безпечнішим».

Ідея справді не погана, хоча зреалізувати її наразі неможли-
во через те, що, у випадку облаштування тут кільця, під віадуком не зможуть проїхати великогабаритні машини
(фури), які доставляють в наш район різні будівельні матеріали. Якби для їхнього проїзду була об’їзна дорога,
тоді над озвученою пропозицією можна і варто було б попрацювати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.


