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БОИКІВЩИНА
Видання Турківської районної ради НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

( № 12 (1256) СУБОТА, 23 березня 2013 РОКУ~^)
Це добое

Б іл ь ш е  40 м л н . ін в е с ти ц ій
У 2013 році для нашого району з бюджетів різних рівнів та фондів запла

новано виділити більше 40 млн. гривень на будівництво та реконструкцію 
об’єктів соціально-культурної сфери. Тут і будівництво шкіл в селах Либохо- 
ра, Н.Яблунька та Лосинець, реконструкція шкіл у селах Жукотин та Н.Ви- 
соцьке, реконструкція ФАПів у Комарниках та Н.Турові, районного Народно
го дому, будівництво культурно-мистецького центру у Розлучі та на ряд інших 
об’єктів.

Наш кор.

Шановну, дорогу, чуйну і на
прочуд щиру та турботливу под
ругу, сусідку, куму -  Антон і ну 
Олексіївну Ільєву-Чичерську, 
жительку Турки, від щирого сер
ця вітаємо з ювілеєм! Нехай 
Господь Бог щедро дарує Вам 
щасливу і довгу дорогу, добре 
здоров’я, любов і повагу рідних, 
сімейне благополуччя.

Ваш ювілей -  не тільки Ваше свято, 
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата, 
Достатком, щирістю і сонячним теплом. 
Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом.
З повагою -  подруги Марія Тупичак, Марта Бой

ко, Марія Вовчик, кума Галина Шкрамко, сусіди -  
Анна Бринь і Степан Вовчик.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від 18 березня 2013 року № 08 
м.Турка

Про скликання XV сесії Турківської 
районної ради VI скликання.

Відповідно до статей 46 і 55 Закону Ук
раїни «Про місцеве самоврядування в Ук
раїні»:

I. Скликати XV сесію Турківської район
ної ради VI скликання в четвер, 28 берез
ня 2013 року, о 10.00 год в залі засідань 
районної ради.

II. Запросити на сесію депутатів Турківсь
кої районної ради, депутатів Львівської 
обласної ради, обраних від виборчих ок
ругів Турківського району, голів місцевих 
рад, керівників установ, організацій, уп
равлінь та відділів райдержадміністрації.

Голова районної ради В.Дребот.
Порядок денний сесії читайте на 2-й стор.



стор. «БОИКІВЩ ИНА» 23 бе 2013 року

Милосердя

Є ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
Здається, ніби свідомість багатьох людей захопи

ла ілюзія швидкого збагачення, начебто ми вже у  самій 
Європі -  і авто хочеться поміняти на сучасніше, і квар
тиру оздобити бозна-як, і одягнутися хтозна в що. 
Хоча це далеко-далеко не по-європейськи, бо там, за 
кордоном, скромність і простота -  в усьому, а тур
бота про людину, про ближнього свого -  в першу чер
гу. Тому, дбаючи про власне благополуччя, ми не має
мо права забувати, що поруч з нами живуть громадя
ни, які не мають найелементарнішого -  найнеобхідн- 
іших продуктів харчування, коштів на ліки, нормаль
них умов для проживання. Наш християнський обов’я
зок -  подати руку допомоги тим бідним, одиноким, 
хворим і знедоленим людям. Бо, за словами Іоанна Зла
тоуста, людина, яка не дає милостині і не турбуєть
ся про бідних, не може бути спасенною.

Працівники РО Товариства Червоного Хреста -  гумані
тарної організації, що функціонує тільки за рахунок спон
сорських коштів, -  уже розпочали активну підготовку до 
традиційного благодійного місячника, який офіційно роз
почнеться з 1 квітня. Товариство Червоного Хреста звер
тається до керівників установ, організацій, приватних 
підприємців, громадськості, релігійних конфесій, усіх не

байдужих жителів району, аби вони взяли активну участь у 
цій, вкрай потрібній для бідних верств населення, акції.

Першим кроком у ході проведення місячника стане роз
повсюдження серед населення членських внесків, вартістю 
S грн. за одну марку. Торік районною організацією серед 
жителів Турківщини було реалізовано їх на суму 20000 грн. 
За ці кошти та пожертви жителів інших районів області 
вдалося забезпечити лікування 14 дітей Львівщини, хво
рих на серце.

Повідомляю жителів району про те, що саме зараз про
ходить Всеукраїнська благодійна акція «Чобіток». Для цьо
го у приміщенні колишньої адміністрації Турківської район
ної лікарні (біля поліклініки), на другому поверсі, відкрито 
банк речей. Кожного дня сюди, з 11.00 год. до ^ .0 0  год.(крім 
вихідних) жителі району можуть приносити одяг і взуття 
(для дорослих і дітей), які знадобляться тим особам, що 
стоять на обліку у нашому Товаристві. Вживані речі мають 
бути охайними і добротними, придатними для використан
ня. Якщо у когось є можливі для користування меблі (ліжко, 
диван, стіл, крісла та ін.)., вони ще послужать у побуті бідним 
людям.

Крім цього, при Товаристві Червоного Хреста працює 
«Служба розшуку», до якої можуть звертатися ті, хто роз
шукує рідних, безвісти зниклих у роки Другої світової війни, 
або тих, хто поїхав за кордон і втратив зв’язок з родиною. 
На прохання родичів, Червоний Хрест проводить розшук 
таких людей. Вичерпну консультацію про те, які потрібно 
для цього документи, також можна отримати у нас.

Іванна БАРАН, 
голова РО ТЧХ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
XV сесії Турківської районної ради 

VI скликання
I. Про причини відсутності депутатів 

на XIV, позачерговій сесії Турківської 
районної ради VI скликання.

P. !нформація «Про результати розг
ляду депутатських запитів, поданих на 
XIII сесії VI скликання».

З. !нформація про роботу голови і за
ступника голови районної ради у міжсе
сійний період.

R. Звіт про виконання Програми соц
іально-економічного і культурного роз
витку району за PO1P рік.

5. Про затвердження Програми соц
іально-економічного і культурного роз
витку району на P O ^ рік.

6. Про план діяльності районної ради 
з підготовки регуляторних актів у PO ^ 
році.

7. Про затвердження висновків оці
нювача про вартість майна районної ко
мунальної власності.

S. Про надання дозволу на списання 
транспортного засобу відділу культу
ри і туризму Турківської РДА.

9. Про надання дозволу відділу куль
тури і туризму Турківської РДА на спи
сання основних засобів (літератури).

10. Про продовження терміну орен
ди нежитлових приміщень Турківської 
районної ради, що знаходяться за ад
ресою: м.Турка, вул. Молодіжна, P5 
(третій поверх).

I I .  Про продовження терміну орен

ди нежитлових приміщень Турківської 
районної ради, що знаходяться в адм- 
інбудинку, за адресою: м.Турка, вул. 
С.Стрільців, 62.

12. Про виділення коштів на реалі
зацію енергозберігаючих заходів (замі
на вікон в загальноосвітній школі села 
Верхнє) в рамках проекту ПРООН та 
ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду -  II».

13. Про стан навчально-виховного 
процесу та проходження виробничої 
практики у професійних ліцеях Туркі- 
вського району.

14. Звіт про виконання районного 
бюджету Турківського району за 2012 
рік.

15. Про спрямування вільного залиш
ку коштів районного бюджету.

16. Звіт про виконання Програм роз
витку установ і організацій Турківсь
кого району за 2012 рік.

17. Про Програми розвитку установ і 
організацій Турківського району.

18. Про затвердження технічної до
кументації з нормативної грошової оц
інки земельної ділянки для передачі в 
оренду для обслуговування бази відпо
чинку «Ремонтник», розташованої за 
межами с. Коритище Ластівківської 
сільської ради.

19. Про виділення коштів для реалі
зації проекту «Реконструкція та добу

дова Народного дому в селі Карпатсь
ке» в рамках Програми проведення об
ласного конкурсу мікропроектів місце
вого розвитку на 2011-2015 роки.

20. Про виділення коштів для ре
алізації проекту «Реконструкція та до
будова Народного дому в селі Шанд- 
ровець» в рамках Програми проведен
ня обласного конкурсу мікропроектів 
місцевого розвитку на 2011-2015 роки.

21. Про хід виконання рішень район
ної ради VI скликання за 2012 рік.

22. Про делегування повноважень з 
визначення генерального замовника 
для закупівлі вугілля у 2013 році для 
бюджетних установ за рамковими уго
дами за кошти районного бюджету.

23. Про делегування повноважень з 
визначення генерального замовника 
для закупівлі продуктів харчування у 
2013 році для бюджетних установ за 
рамковими угодами за кошти районно
го бюджету.

24. Інформація про стан доріг в Тур- 
ківському районі.

25. Про безкоштовну передачу май
на спільної власності територіальних 
громад Турківського району.

26. Про внесення змін до районного 
бюджету Турківського району на 2013 
рік.

27. Про звернення до народного де
путата України А.Тягнибока про внесен
ня змін до Закону України «Про статус 
гірських населених пунктів в Україні».

28. Інформація про порядок передачі 
земель, розташованих за межами на
селених пунктів, у власність громадя
нам.

29. Про розгляд подання прокурату
ри Турківського району.

30. Різне.



З березня 2013 року «БОЙ КІВЩ И Н А» З стор.

Наша духовність

ПІСТ БЕЗ ПРАГНЕННЯ ДО 
ЧЕСНОТ -  МАРНА ТРАТА СИЛ

Минає тиждень, як почався у  нас Великий піст, яким 
Христова Церква підготовляє своїх дітей до зустрічі 
Світлого Христового Воскресіння. Майже перед кож
ним святом є піст: перед Різдвом -  Пилипівка, перед 
Успінням -  Спасівка, до свята Петра -  Петрівка. Це 
має своє значення, адже після посту і свято є більш 
радісним і величним. Бо що до свята тим, хто кожно
го дня готовий сам зробити собі свято?

Сьогоднішня наша розмова про піст з настоятелем 
храму Різдва Христового м. Турка, священиком УАПЦ 
Миколою РІЗАКОМ.

-  То що ж  таке є піст?
-  Піст взагалі є отриман

ня, є достоїнство людини 
володіти собою, перемагати 
зло в собі самому, перема
гати свої недобрі вчинки та 
пристрасті. Посту як висо
кого морального стану люди
ни, в якої вищі прагнення 
переважають нижчі, навчає 
нас Христос і своїм сорока
денним постом у пустині 
після хрещення, на спомин 
якого і ми вступаємо в піст 
св.Чотиридесятниці. Коли 
Христос постив в пустині, Він 
40 днів нічого не їв. Коли ж 
Він наостанку відчув в собі 
потребу в їжі, то сатана 
підступив до Нього зі своїми 
спокусами і сказав: «Коли Ти 
Син Божий, скажи цим камі
нням в пустині, і вони ста
нуть хлібами». На це Хрис
тос сказав: «Не самим тільки 
хлібом житиме чоловік, а 
всяким словом, що виходить 
з уст Божих» і відмовився від 
їжі -  задоволення тіла, щоб 
живити себе Словом Божим.

-  Отче Миколо, роз
кажіть, будь ласка, як  
ставилися до Великого 
посту стародавні хрис
тияни? Чи суворим був 
тоді піст?

-  Про це нам розказують 
правила Церкви того часу. 
Ось за цими правилами на
лежало: у понеділок і вівто
рок першого тижня зовсім не 
приймати їжі тим, хто здоро
вий і може винести такий 
піст. У середу, після літургії 
Переосвячених Дарів, доз
волялася трапеза, яка мала 
складатися з хліба та варе
них овочів. У четвер трапе
за не дозволялась. У п’ятни
цю, після літургії, дозволяла
ся та ж трапеза, що і в сере

ду, з додаванням колива -  
розвареної пшениці з ме
дом. У наступні тижні посту, 
крім субот і недільних днів, 
дозволялося приймати їжу 
щодня, але один раз на 
день, і то не раніше вечора, 
і без олії. Вино і олія дозво
лялися в суботу, недільні та 
святкові дні. У Страсну сед
мицю до Великого Четверга 
трапеза також не дозволя
лась, а у Велику П’ятницю і 
Суботу -  тільки хліб з водою 
після л ітургії. Хто через 
неміч тілесну не міг дотри
муватися такого суворого 
посту, повинен був посили
ти інші справи благочестя і 
християнської любові, не
втомно молитися, давати 
милостиню. Заборонено 
було одружуватися і святку
вати дні народження. Забо
ронені були видовища і 
публічні ігри. Скоромної їжі, 
тобто сиру, яєць і м’яса, не 
споживали зовсім. У містах 
усе було тихо і благочинно. 
Ченці і подвижники йшли в 
пустелі і там, у найсуворішо- 
му пості й молитвах, прово
дили увесь час до самого 
закінчення Великого посту. 
Вірні готувалися до гідного 
прийняття Святих Таїн. Наші 
предки ставилися до постів 
з особливою повагою. Тому 
не буде перебільшенням 
сказати, що наше відношен
ня до постів зараз є найкра
щим і найвірнішим показни
ком того, що ми являємо со
бою не на словах, а в 
дійсності, і яка наша справ
жня ціна як у релігійному, так 
і в національному відно
шенні.

-  Отже, мета посту -  
оволодіти собою й 
зміцнити свою душу про

ти спокуси і гріха?
-  Ісус Христос постився 

Сам і навчав посту Своїх 
учнів: «Коли постите, то не 
будьте сумні, як оті лицемі
ри; вони -  бо роблять свої 
обличчя сумними, щоб люди 
впевнилися, що вони по
стять. По правді кажу вам: 
вони вже отримують належ
ну нагороду. А ти, коли по
стиш, намасти свою голову 
й лице своє вмий, щоб ви
являти піст не людям, а От
цеві своєму, Який в таїні; і 
Отець твій, бачачи таємне, 
віддасть тобі явне». Апос
тол Павло наполягає, щоб 
християни постилися таєм
но, без взаємних перевірок 
та осуджень: « Хто їсть, не
хай не принижує того, хто не 
їсть. А хто не їсть, нехай не 
принижує того, хто їсть, -  
адже Бог прийняв його. Та й 
хто ти такий, що судиш чу
жого раба? Хто розрізняє дні
-  для Господа розрізняє; хто 
не розрізняє днів -  для Гос
пода не розрізняє, Хто їсть
-  для Господа їсть, бо зав
дячує Богові. А хто не їсть -  
для Господа не їсть, й також 
завдячує Богові... Не губи 
своєю поживою того, за кого 
Христос помер. Не руйнуй 
справи Божої ради поживи. 
Ти маєш віру? Май її для 
себе, перед Богом. Блажен
ний той, хто не осуджує са
мого себе в тому, що виби
р а є . А той, хто сумніваєть
ся, коли їсть, осуджується, 
бо не робить із віри; а що не 
від віри, то гріх».

-  Отче Миколо, нага
дайте нашим читачам 
про постників Старого і 
Нового Заповітів.

-  Починати слід з Господа 
Ісуса Христа. Спаситель 
особистим прикладом освя
тив і узаконив для всього 
віруючого людства дні посту 
як засіб перемогти спокуси. 
З глибини віків виступає по
стать Єхота, який завдяки 
стриманості, був узятий з 
землі на небо. Иосиф, дот
римуючись посту, врятував
ся від облесної жінки Пен- 
тефрія і одержав царство. 
Гедеон, через стриманість і

молитву, маючи тільки трис
та воїнів, переміг медіанітян. 
Піст явив духовно здоровим 
пророка Самуїла. Мойсей, 
очищений постом, творив 
багато чудес. На Сінаї він 
очима своєї душі бачив Бога 
і удостоївся говорити з Ним. 
Ісус Навин постом освятив 
народ, перейшов Иордан і 
успадкував Обітовану зем
лю. Пророк Ілля, постячи, 
відкрив небо і напоїв спраг
лу землю. Пророк Єлисей, 
постячи, воскресив помер
лого сина Сонамітянки. Про
рок Даниїл, постячи, прибор
кав левів, а три юнаки у Ва
вилонській печі не обпали
лися вогнем. Таких при
кладів можна навести 
більше. Недаремно ж ка
жуть, що піст і молитва ла
мають мури.

-  А що таке духовний 
піст?

-  Свята Церква завжди 
вчила і вчить, що коли хто 
дотримується навіть найсу- 
ворішого посту щодо їжі і 
пиття -  цього ще не достат
ньо, щоб тільки це було бла- 
гоугодне Богу. Тілесний піст 
тільки тоді благоугодний 
Богу і корисний нам, коли він 
з’єднується з постом духов
ним. Без останнього тілес
ний піст -  ніщо. «Не кажи 
мені, -  повчав свого часу 
Іоанн Златоуст, -  що стільки- 
то днів постився, не їв того й 
іншого, не пив вина, ходив у 
веретищі, але скажи: чи зро
бився ти з гнівливого тихим, 
з жорстокого -  доброзичли
вим і т.д. Якщо ти сповнений 
злоби, що допоможе тобі 
виснаження плоті? Якщо 
всередині тебе заздрість і 
жадоба, що користі в тому, 
що п’єш ти одну воду?» Ро
зум нехай поститься від сує
тних помислів, пам’ять нехай 
поститься від злої думки, 
воля нехай поститься від 
злого хотіння, язик нехай по
ститься від наклепництва, 
осуду, неправди, лихослів’я 
і будь-якого пустого слова. 
Ось яким повинен бути хри
стиянський піст, якого Бог від 
нас хоче і вимагає. Будемо 
ж дорожити сприятливим 
часом Великого посту для 
звернення до Бога і на шлях 
правди і спасіння, щоб через 
причастя тіла і крові Христо
вої були готові зустріти Його 
пресвітле Воскресіння.

Підготувала 
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Від слів -  до діла

ТРИВОЖНІ ДЗВОНИ 
ЛУНАЮТЬ НА ТУРКІВЩИНІ

Зазвичай, коли насувається біда, ті люди, які бачать 
небезпеку та розуміють масштаби проблеми, б ’ють 
у дзвін на сполох, скликають громаду, беруть зброю 
в руки і стають на захист рідної землі.

«Моя хата скраю» -  за таким принципом живуть сьо
годні турківчани. І влада -  не виняток. Тут доречною 
є притча: «Коли прийшли за моїм сусідом, я зробив виг
ляд, що нічого не бачу. Коли прийшли за другим моїм 
сусідом, я сховався. Коли прийшли за мною, нікому було 
за мене заступитися». Таку аналогію можна навести і 
в нинішній ситуації з чутками про грядущу адмініст
ративно-територіальну реформу.

Спочатку об’єднали по
даткову, КРУ, пошту при
єднали до Самбора, тепер 
вже і санстанцію називають 
відділенням Старосамбірсь
кої СЕС. Подейкують, що на
ступними установами ста
нуть військкомат і ДАІ, дех
то говорить про Пенсійний 
фонд та центр зайнятості. Є 
активні спроби ліквідувати 
Боринську лікарню (моя осо
биста позиція: лікарня, яку 
будував мій стрик, має нада
вати широкий спектр якісних 
медичних послуг для жи
телів Боринського куща). В 
принципі -  суть не в тому, 
яку установу ліквідують чи 
об’єднають наступною, бо 
корінь зла цієї проблеми ле
жить в тому, що це повзуче 
об’єднання найімовірніше 
закінчиться тим, що замість 
двох чи трьох гірських рай
онів буде один. Питання по
лягає в іншому: де буде рай
онний центр? Абсурдність 
ситуації в тому, що нам про
понують один райцентр у м. 
Самбір й одразу, через 15 
км, другий -  у Старому Сам
борі. А наступні 80-100 км 
(до Боберки, Мохнатого, 
Карпатського) буде безвлад
дя?

У чому причина, що на
шим сусідам вдається так 
легко централізувати всі ус
танови в себе? Тут є два ва
ріанти відповіді: або в них 
керівники району кмітливіші 
та спритніші за наших мож
новладців, або наша влада 
(як РДА, так і райрада) вза
галі не докладає ніяких зу
силь, щоб зберегти Турківсь
кий район. Мої знайомі з вла
ди сусіднього району кажуть,

що керівники Старосамбір
щини буквально «не вила
зять зі столиці». Виникає 
наступне питання: скільки 
робочих поїздок до Києва 
здійснили наші керівники за 
останні півроку?

Поступово ми підійшли до 
визначення, чим є наявна 
проблема. Тепер нам 
спільно треба думати над 
тим, як бути.

На мою думку, рецепт ус
піху простий: люди прово
дять активне громадське 
обговорення наявної загро
зи, змушують депутатів 
сільських рад, районної 
ради, голів сільських рад 
зайняти активну позицію, а 
ті, в свою чергу, спонукають 
місцеву виконавчу владу до 
активних дій, і ми, всі разом, 
опираючись на підтримку 50- 
тисячного населення райо
ну, відстоїмо район. Ніхто не 
може стояти осторонь і по
казувати на когось пальцем. 
Ця проблема торкнеться 
кожного: працівників РДА та 
райради, медиків, бібліоте
карів, завклубів, працівників 
усіх інших установ, а просто
го вчителя -  в першу чергу, 
бо якщо почнуть закривати 
школи, то яку -  турківську чи 
старосамбірську -  швидше 
закриють, якщо відділ осві
ти буде знаходитися в Ста
рому Самборі?

Процес відстоювання рай
ону має розпочатися з кож
ного, з нашої принципової 
позиції. Моя позиція -  як 
тільки стає зрозумілим, що 
Турківський район перестає 
існувати як адміністративно- 
територіальна одиниця, цьо
го ж дня складаю з себе де

путатські повноваження. Я 
не хочу бути депутатом рай
ону, який невдовзі зникне з 
карти України.

Закликаю своїх колег-де
путатів оприлюднити ана
логічні заяви. Так само по
винні поступити й голови 
сільських рад, бо люди їх 
вибрали не для того, щоб 
вони стабільно отримували 
немалі зарплати, а щоб 
відстоювали їхні інтереси.

Але перед тим треба роз
почати битву за збереження 
рідного району.

Моя принципова позиція: 
влада не має права очолю
вати цей процес, бо інакше 
він буде провалений сто
відсотково. Влада нехай 
відпрацьовує ту роботу, на 
яку ми, народ, її найняли, бо 
коли проїдеш турківськими 
дорогами, складається вра
ження, що наші керівники, 
прийшовши на роботу, чека
ють чимскоріш обіду, а після 
обіду, як говорять в народі, 
«вже не бажано перепраць
овувати». Не забуваймо про 
те, що влада є вертикаль
ною, і якщо зверху поступить 
команда ліквідувати район, 
то цей наказ буде виконано. 
Та й взагалі, чи зможуть ко
лишні комсомольці й комун
істи, які зараз керують райо
ном і які в свій час сказали, 
що Бога не існує (інакше 
вони б не були на таких по
садах за Союзу), захистити 
нас з вами?

Критика критикою, але 
треба щось робити. На мою 
думку, запорукою успіху має 
стати ініціативність та ак
тивність і влади, і місцевих 
громад, бо, як кажуть люди, 
«Під лежачий камінь вода не 
тече», а біблійна істина гла
сить: «Хто має -  тому дода
сться, а хто не має -  у того 
відніметься».

Пропоную покроковий 
план дій, що починається 
знизу, з громади, яка має ви
магати у влади відстояти її 
права:

(Закінчення на 5 стор.)
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Вітаємо з 

7 0 -р іч н и м  
ю в і л е є м  
нашу дорогу, 
люблячу і 
турботливу 
матусю, ба
бусю і сестру
-  Ольгу Ва
силівну Писанчин. Від щи
рого серця бажаємо дорогій 
нам людині доброго здоро
в’я, душевного тепла, щас
ливих і радісних днів у житті, 
Божого благословення.

Втопились в обличчі 
два ніжних озерця,

А з них виглядає одна 
доброта.

Здається, що в жінки 
цієї два серця,

Бо стільки в ній чуй
ності, ласки, тепла.

Хай довго всміхаються 
сонце і небо,

Хай Бог береже Вас, 
рідненька, весь час,

Та іншого щастя нам 
більше не треба -  

Живіть тільки, люба, із 
нами й для нас.

З ювілеєм сердечно  
вітаєм!

І хай сонячним буде Ваш 
вік,

Ми від щирого серця ба
жаєм -

Щастя, здоров’я і мно
гая літ!

З любов’ю -  син Євген, 
невістка Кароліна, онуки Да- 
ниїл і Максим, брати і сест
ри з сім’ями.

Дружина Ніна, сини Олег, 
Михайло, Микола, дочка Ма- 
річка вітають з 
днем народжен
ня дорогого, чуй
ного, люблячого, 
турботливого чо
ловіка і татуся, 
жителя с. Н.Яблунька 
Івана Івановича Кузана і ба
жають йому міцного здоро
в’я, довголіття і Божої опіки 
у житті.

Нехай життя квітує 
буйним цвітом,

А день народження при
ходить знов і знов.

І доля хай дарує з кож
ним роком 

Міцне здоров’я, щастя і 
любов!
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(Закінчення.
Початок на 4 стор.)

1. Звернення сільських 
рад, селищної ради та 
міської ради до депутатів 
районної ради з пропозицією 
звернутися до Львівської 
ОДА, Львівської обласної 
ради, Кабінету Міністрів Ук
раїни, Верховної Ради Украї
ни, Президента України з 
відкритим листом, в якому 
висловити свою стурбо
ваність масовою реорганіза
цією установ і організацій, 
що переходять у підпорядку
вання іншого району, та зая
вити про неприпустимість 
зникнення Турківського рай
ону як адміністративно-тери
торіальної одиниці.

Сільські ради Боринсько
го куща та селищна рада 
смт. Бориня приймають ще 
одне звернення щодо заг
розливої ситуації із можли
вим закриттям Боринської 
лікарні.

2. Депутати Турківської 
районної ради на черговій 
сесії (або позачерговій сесії), 
на основі звернень рад сіл, 
приймають звернення до 
Львівської ОДА, Львівської 
обласної ради, Кабінету 
Міністрів України, Верховної 
Ради України, Президента 
України щодо збереження 
Турківського району як адм
іністративно-територіальної 
одиниці.

3. Паралельно має відбу
ватися процес гуртування

ініц іативних людей, які 
візьмуть на себе весь тягар 
даної проблеми. На цю 
ініціативну групу і буде по
кладено надважке завдання
-  зберегти район за будь-яку 
ціну.

4. Активно працювати з 
вихідцями із району, які за
раз перебувають на високих 
посадах у Львові та Києві. 
Залучити до цієї лобістської 
роботи товариство «Турків
щина» в м. Львові, адже ми
- єдиний район в області, що 
має таке згуртоване земляц
тво.

5. Активна промоція Турк
івщини, як столиці Бойківсь
кого краю, -  в регіональних 
та всеукраїнських ЗМІ. Тре
ба створити таку ситуацію, 
щоб до нас їхали звідусіль.

6. У разі ігнорування цент
ральною владою наших 
ініціатив, необхідно перехо
дити до акцій протесту та до 
більш радикальних кроків.

Багато хто буде іронізува
ти і казати про безперспек
тивність наших дій, мовляв, 
влада в Києві одним махом 
візьме й об’єднає райони. 
Тим, хто так думає, нагадаю, 
що ні до січових стрільців, ні 
до воїнів УПА, ні до учас
ників боротьби за неза
лежність 80-90 рр. ХХ ст. 
влада не прислухалася. Але 
ж справжні патріоти своєї 
землі не зважали на це і 
впевнено йшли до своєї 
мети, часто приносячи в 
жертву власні життя. Кому

недостатньо цих слів, то не
хай, як і наша районна вла
да, наслідує страусів -  запи
хає голову в пісок і робить 
вигляд, що проблеми немає 
або вона їх не стосується.

Настав час, коли кожен із 
нас, жителів Турківського 
району, має сказати: «Це 
моя земля, тут моє коріння. 
Я люблю свою малу Батькі
вщину -  Турківщину, розви
ваю і відкриваю її світові, 
захищаю і буду робити це й 
надалі -  це моє призначен
ня в житті, дорога, якою я 
буду йти все земне життя».

Ми разом відстоїмо Туркі
вщину!  Бог нам у поміч!

P.S. Дана стаття має ста
ти поштовхом до дії, перехо
дом від слів до реальної ро
боти. Бо нині ми всі б’ємо 
себе в груди, сперечаємося, 
хто більший патріот, а ніякої 
роботи не робимо: ні влада, 
ні опозиція. Ця стаття -  зак
лик до руху вже сьогодні, бо 
завтра вже буде пізно, і на
ступні покоління не проба
чать нам, що ми так просто 
віддали район в чужі руки. Є 
одна молитва «Молитва 
проти кожноденного нед
бальства». Суть її в тому, що 
кожна людина має робити 
протягом життя добрі спра
ви, а якщо вона займається 
бездіяльністю, то Церква 
визнає це гріхом. Ці слова 
істини мають стати наукою 
нам усім.

Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
депутат Турківської рай

онної ради від с. Бітля.

Служба-101

ВЕЛИКИЙ СНІГ УСКЛАДНЮВАВ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Складні погодні умови, що виникли наприкінці минулого тижня, вкрай паралізу

вали рух транспорту в районі. І не дай Боже в такий час статися пожежі -  пожеж
ному автомобілю навряд чи вдасться доїхати до палаючого будинку. Та, на преве
ликий жаль, біда прийшла до людей і в ці дні.

Так 18 березня в м. Турка, по вул. Середня, зайнялося горище літньої кухні. Пожежу 
вдалося загасити. А ось будинок гр. Чернецького Р.Б., який знаходиться на хуторі Зворець, 
що на території Комарницької сільської ради, врятувати від вогню не вдалося. Доїхати по
жежно-рятувальній службі по не прочищеній від снігу дорозі було вкрай складно. Житло
вий будинок і речі домашнього вжитку згоріли повністю. Наступного дня, о 3 год. 20 хв., 
виникла пожежа в с. Лімна, у господарстві М.Я. Капустинського. Оселя і домашнє майно 
згоріли повністю. Причини виникнення пожеж вияснюють.

Роман КОВАЛЬ,
інспектор Турківського РВ ГУ ДІТБ у Львівській  області.

Зіжтмо
Д орогого  

чоловіка, та
туся, жителя 
с. Комарни
ки -  Віталія 
М и кол айо 
вича Савча- 
ка з 30- 
р іччям  в ід  
дня народження , яке свят
куватиме 24 березня, щиро 
вітають дружина Галина, 
донечки Соломія і Віталіна 
та бажають йому міцного 
здоров’я і всього найкращо
го у житті.

Хай дороги стеляться 
крилато,

Будуть чисті, рівні, як 
струна,

А добро не обминає 
хату,

Як не обминає світ вес
на.

Хай здоров’я, радість і 
достаток 

Сиплються до ніг, як з 
вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів 
свято,

А Господь дарує сотню 
літ!

Колектив працівників вете
ринарної служби району щи
росердечно вітає 
з 55-річчям від 
дня народжен
ня лікаря вете
ринарної меди
цини відділу не
заразних хвороб 
тварин Мирослава 
Костянтиновича Безноска і 
бажає йому міцного здоро
в’я, довголіття і Божої опіки 
на життєвій ниві.

В цей день вітаємо зі 
святом,

Здоров’я зичимо бага
то.

Хай щастя в серце заві
тає,

Добром Господь благо
словляє.

П ’ятдесят п ’ять... У  
Вас в житті ще літо 

Хай довгим буде й не 
спішить зима.

І в цей прекрасний день 
ми Вам бажаєм 

Здоров’я, щастя, ра
дості й добра.

Ч .
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Актуально

Державна фінансова підтримка 
галузі тваринництва на 2Ш рік

Відповідно до Постанови КМУ, від 02 березня 
2011року, № 246 (зі змінами)

Наказом Міністерства аграрної політики та продо
вольства України, від 08 лютого 2013 року № 73, зат
верджено розподіл видатків, передбачених Законом 
України «Про державний бюджет України на 2013 рік» 
за КПКВК 280^40  «Державна підтримка галузі тварин
ництва», за такими напрямами:

1. Виплата спеціальної 
бюджетної дотації фізичним 
особам за утримання та збе
реження молодняка великої 
рогатої худоби.

Дотацію за молодняк вип
лачують фізичним особам за 
утримання молодняка великої 
рогатої худоби (далі — молод
няк), який народився в їх гос
подарствах, або набутий шля
хом його переміщення від 
інших власників та збережен
ня його до певного віку на 
дату подання відповідних до
кументів у розмірі:

- 250 гривень за голову — 
за молодняк, віком від 3 до 6 
місяців;

- 500 гривень за голову — 
за молодняк, віком від 6 до 9 
місяців;

- 750 гривень за голову — 
за молодняк, віком від 9 до 12 
місяців;

- 1000 гривень за голову -  
за молодняк, віком від 12 до 
15 місяців.

Бюджетну дотацію за мо
лодняк виплачують фізичним 
особам за збереження молод
няка, у розмірі 250 гривень за 
кожні наступні три місяці його 
утримання, до досягнення 
ним п’ятнадцятимісячного 
віку.

На тварин, яким виповни
лося ^  місяців у грудні 2012 
року або січні-лютому 2013 
року -  не може бути нарахо
вано дотацію!

Для отримання дотації за 
молодняк фізичні особи пода
ють сільським, селищним чи 
міським радам такі докумен
ти:

копії паспортів великої ро
гатої худоби і ветеринарних 
карток до таких паспортів, а в 
разі утримання 10 і більше 
голів молодняка - виданий в 
установленому порядку витяг 
з Єдиного державного реєст
ру тварин; копію паспорта 
особи; довідку або договір про

відкриття рахунка в банку; ко
пію документа, що засвідчує 
реєстрацію у Державному 
реєстрі фізичних осіб - плат
ників податків (крім фізичних 
осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки плат
ника податків та повідомили 
про це відповідний орган дер
жавної податкової служби і 
мають відмітку в паспорті).

Підставою для внесення до 
журналу відомостей про на
явність у фізичної особи по
голів’я молодняка, крім зазна
чених документів, є запис у 
погосподарській книзі, що ве
дуть сільські селищні чи міські 
ради, або, у випадку, коли се
лищною чи міською радою не 
ведеться погосподарський 
облік, видана ними довідка 
про підтвердження наявності 
на відповідну дату у зазначе
них в реєстрі фізичних осіб 
молодняка великої рогатої 
худоби.

2. Виплата бюджетної до
тації фізичним особам, 
фізичним особам-членам 
виробничих або обслугову
ючих сільськогосподарсь
ких кооперативів, а також 
фермерським господар
ствам за вирощені та про
дані на забій і переробку 
суб’єктам господарювання, 
що мають власні (орендо
вані) потужності для забою 
тварин, молодняк великої 
рогатої худоби та свині 
(крім свиноматок і кнурів).

Нарахування бюджетної 
дотації за вирощений та про
даний на забій і переробку 
молодняк великої рогатої ху
доби та свині (крім свинома
ток і кнурів) здійснюється на 
тварин, які були реалізовані 
на забій, починаючи з 1 січня 
2013 року (приймальна кви
танція ф. ПК-2 форма повин
на бути датована 2013 роком).

Дотацію надають за I 
кілограм прийнятої живої 
ваги в таких розмірах:

- 2,5 гривні за молодняк ве
ликої рогатої худоби, живою 
масою не менш як 330 кілог
рамів;

- 1,5 гривні за свиней (крім 
свиноматок і кнурів), живою 
масою від 100 до 120 кілог
рамів;

- 1 гривня за свиней (крім 
свиноматок і кнурів), живою 
масою від 120 до і5о кілог
рамів.

Для отримання дотації за 
продану на забій худобу 
фізичні особи, фізичні осо
би - члени виробничих або 
обслуговуючих сільськогоспо
дарських кооперативів, а та
кож фермерські господарства 
подають за місцезнаходжен
ням господарства сільським, 
селищним чи міським радам 
такі документи:

- один примірник приймаль
них квитанцій (форма ПК-2. 
або ПК-2 УКС), виданих 
суб’єктами господарювання, 
які мають власні (орендовані) 
потужності для забою тварин, 
а також оформлені в установ
леному порядку для:

- молодняка великої рогатої 
худоби - копію відомості пере
міщення тварин;

-свиней (крім свиноматок і 
кнурів) - копію реєстраційно
го свідоцтва свиней (для не- 
господарюючих суб’єктів); ко
пію паспорта; довідку або до
говір про відкриття рахунка в 
банку; копію документа, що 
засвідчує реєстрацію у Дер
жавному реєстрі фізичних 
осіб - платників податків (крім 
фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмов
ляються від прийняття реєст
раційного номера облікової 
картки платника податків та 
повідомили про це відповід
ний орган державної податко
вої служби і мають відмітку в 
паспорті).

3. Часткове відшкоду
вання витрат на закупів
лю установки індивідуаль
ного доїння.

Виплата часткового відшко
дування витрат на установку

здійснюється у межах фактич
них витрат за закуплену 
фізичною особою у 2013 році 
для власного користування 
нову установку індивідуально
го доїння вітчизняного вироб
ництва, за умови утримання у 
своєму господарстві не менш 
як трьох ідентифікованих та 
зареєстрованих в установле
ному порядку корів, але не 
більш як S000 гривень.

У разі відчуження зазначе
ної установки чи її передачі у 
користування іншим особам 
до закінчення експлуатацій
ного строку, отримані бюд
жетні кошти повертають до 
державного бюджету.

Фізична особа має право на 
часткове відшкодування один 
раз на період експлуатаційно
го строку такої установки. Вит
рати із закупівлі нової уста
новки до закінчення експлуа
таційного строку попередньої 
не відшкодовують.

Для виплати часткового 
відшкодування витрат на ус
тановку фізичні особи пода
ють щомісяця до 1 числа 
відділу агропромислового 
розвитку районної державної 
адміністрації такі документи:

1) довідку, видану 
сільською, селищною чи 
міською радою, про кількість 
корів;

2) копії паспортів великої 
рогатої худоби і ветеринарних 
карток до таких паспортів;

3) виданий в установлено
му порядку витяг з Єдиного 
державного реєстру тварин;

4) копії платіжних доку
ментів та технічної докумен
тації на установку індивіду
ального доїння;

5) копії паспорта особи і 
довідки про відкриття поточ
ного рахунка в банку та доку
мента, що засвідчує реєстра
цію у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників по
датків (крім фізичних осіб, які 
через свої релігійні переко
нання відмовляються від 
прийняття реєстраційного но
мера облікової картки платни
ка податків та повідомили про 
це відповідний орган держав
ної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті).

За детальнішою інформа
цією звертатися до місце
вих рад за місцем прожи
вання та відділу агропро
мислового розвитку Туркі
вської райдержадмініст- 
рації за тел.: 3-16-84.

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агро

промислового розвитку 
Турківської РДА.
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Пам'ятаючи подвиг

В Е Ч ІР Н Я  Г У Т ІР К А
Цю історію розповів мені один із учасників національно-визвольної 

боротьби повоєнних літ з нашого села. Хай вона надто буденна, побу
това, але, сподіваюся, додасть бодай ще одну краплину правди до літо
пису УПА. Ми ніколи не забудемо, хто виборював свободу і якою доро
гою була її ціна для наших батьків та дідів. Жорстокі бої з енкаведис- 
тами тривали і на моїх родинних теренах, на Турківщині. Уже кілька де
сятиліть я мешкаю в Червонограді, але серце і надалі з рідним селом, з 
Карпатами. Допомагаю землякам в увічненні пам’яті героїв національ
но-визвольних змагань. Нині «друзі» і відверті вороги чинять розбрат 
поміж українцями. Наразі, на жаль, безліч владців, холуїв згинаються 
перед московитами, перед сіоністами і перед доларовими пачками, не
мовби їх заганяють в шахтну лаву метрової висоти. Шахтар в мет
ровій лаві навколішки видобуває для країни світло, а вони -  під сонцем -  
ганьбу для свого родоводу.

Пізня осінь 1945 року... У Карпатах, поблизу Бескидів, -  розлоге бойківське 
село Либохора. Тут восени сорок четвертого стаціонував постоєм курінь «Вер
ховинці», командир «Яструб» Федір (Дмитро) Карпенко. Загинув смертю героя 
під час наступу в районі райцентру Нові Стрільбища, тоді ще Дрогобицької об
ласті, похований у присілку Кам’янка Рогатинського району на Івано-Франків- 
щині.

На місці постою я поставив фігуру Матері Божої.
У селі діяв кущ «Богдан» (Степан Повханич), заступник «Гонта» (Зенон Білас), 

обидва з Либохори. В криївці зимував надрайоновий провідник «Береза» (Во
лодимир Федак) з села Озимина на Самбірщині. Ось про подію, що сталася 
напередодні Святого Михайла, 20 листопада 1945 року, власне, надалі йдеть
ся.

У хаті селянки літнього віку приготували вечерю на 12 осіб -  повстанців. Оче
видно, перед якоюсь акцією, бо на вечері були присутні із обласного проводу, 
надрайоновий провідник, кущові провідники боївок Боринського, частково Тур- 
ківського району, а також провідник СБ та поранений стрілець.

Перев’язку пораненому робив друг «Модест». Господиня, яка бачила це, звер
нулась до кущового провідника «Богдана»: «Йому важко взуватись, а я маю 
нові вовняні шкарпетки. Хай візьме і носить на здоров’я». Друг «Богдан» подя
кував і відповів: «Йому б краще онучі м’які». За хвилю жінка приносить з комори 
сувій домашнього лляного, вибіленого на сонці полотна: «Прошу відміряти, 
скільки треба, я відріжу». Відміряли, зробили ножицями знак і хтось із присутніх 
охоронців провідника бере той сувій і хоче роздерти по мітці. Селянка гукнула: 
«Не смійте!» Всі з подивом подивилися на неї. Вона ж пояснює: «Рветься по
лотно лише на небіжчика, щоби накрити тіло, а я даю від щирого серця. Щоби 
виздоровів хутко та боровся надалі».

Обласний провідник звертається до «Ґонти»: «Ви, здається, педагог за фа
хом -  ось нам проста селянка продемонструвала відкритий урок патріотизму». 
Сам підступив до неї, приклякнув на коліно, подякував і поцілував їй руку. Так 
само вчинили усі присутні повстанці.

Господиня понесла сувій до комори, а звідти принесла пляшку наливки з 
шипшини. Каже: «Завтра Михайла, день народження мого найстаршого сина -  
учасника боїв за Карпатську Україну. Його заарештували в 1940-му і розстріля
ли в Стрийській тюрмі 28 червня 1941 року. Якби зміг тоді врятуватися, то зараз 
був би поміж вас. Тому прошу -  випийте по чарці за упокій мого сина» і додала, 
усміхнувшись: «Ця наливка смачна, не шкідлива, як ліки». Пригубила сама... 
По часі селянка запропонувала: «Я ще маю вовняну пряжу, то коли будете в 
нашій місцевості, заходьте, будуть готові ще для вас шкарпетки. Ласкаво про
шу».

Друг «Береза» зауважив: «Декалог не вчили, а говорите і чините, як він ве
лить».

Почалась приємна вечірня гутірка. Друг «Модест» -  чудовий голос мав! -  
тихо заспівав. Час минав швидко. Почав падати сніжок. Як кажуть бойки: «Свя
тий Михайло на білому коні приїхав». Повстанці зібралися хутко в дорогу, на 
Закарпаття, щоби свіжий сніг сховав сліди і не навів більшовицькі банди на 
шлях вояків УПА.

У селі Либохора, в бункері під полониною, діяло видавництво «Верхи», де 
друкувалася націоналістична література, листівки, які кур’єри передавали по 
теренах Дрогобиччини, а також на Закарпаття.

Михайло КАЗИБРІД, 
шахтар-ветеран, голова НПГУ шахти «Візейська».

21 березня відсвят
кувала свій 75-річний 
ювілей рідненька ма
туся, дорогенька бабу
ся, жителька с. Явора
-  Ярослава Константи- 
нівна Дацків.

Матусенько рідна, 
бабусенько мила,

Вас щиро вітає вся Ваша родина.
Спасибі за ласку, за вічну турбо

ту,
За чуйність, гостинність, не

втомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу.
Спасибі, рідненька, що Ви нас зро

стили.
Хай серце у грудях ще довго 

палає,
А руки, мов крила, нас пригорта

ють.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.
З повагою та любов’ю -  чоловік Ма

р’ян, сини Зеновій, Любомир, Ігор; не
вістки Людмила і Тетяна; онуки Діма, 
Оля та Юра.

Адміністрація і профспілкова органі
зація Турківської КЦРЛ щи
росердечно вітають з 65- 
річчям від дня народжен
ня завідувача ФАПу с.
Присліп -  Петрунелю Ми
хайлівну Костишак і бажа
ють їй доброго здоров’я, святкового на
строю, родинного тепла і Божої опіки у 
житті.

Щоб Матір Божа берегла Вас всю
ди,

Ш анували д іти , внуки й добр і 
люди.

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа.

Адміністрація і профспілкова орган
ізація Турківської КЦРЛ 
щиро вітають з ювілейним 
днем народження бакте
ріолога -  Наталію Іванівну 
Кінь і бажають їй міцного 
здоров’я, невичерпної жит
тєвої енергії, благополуччя, 
благословення.

Хай легко працюється, гарно жи
веться,

Все множиться, вміється і удаєть
ся.

З д о р о в ’я м іц н о го , щ астя без 
краю -

Усього найкращого Вам ми ба
жаєм.
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Статистика

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ТУРКІВЩИНИ

Сільське господарство як вид економічної діяль
ності залишається однією з провідних ресурсоутво- 
рюючих галузей в районі. Сільськогосподарський сек
тор економіки району займає достойне місце в рей
тингу районів області. В усіх категоріях господарств 
району на 3,1% сільськогосподарських угідь ство
рюється 2,6% продукцїїсільського господарства від 
загального її обсягу по області. Утримуючи 10,4% по
голів’я корів, господарства району формують 7,8% 
виробництва молока, а наявне поголів’я худоби, сви
ней і птиці забезпечує частку в обсягах виробництва 
м’яса в області на рівні 3,0 відсотка.

Основними виробниками 
сільськогосподарської про
дукції в районі є 12,8 тис. гос
подарств населення 
сільської місцевості району.

У 2012 році вся посівна 
площа у районі становила
15,0 тис. га. та зменшилась 
до попереднього року на
0,1% (22 га). У структурі 
посівів зернові культури зай
мали 9,1% (1364 га), картоп
ля -16,7% (2507 га), овочі -
1,0% (146 га) та кормові куль
тури -  73,2% (11,0 тис. га).

Торік, в усіх категоріях гос
подарств, одержано зерна 
3679 т (у вазі після доробки), 
що на 127т (3,6%) більше, ніж 
у 2011 році. Валовий збір зер
нових культур збільшився за 
рахунок підвищення рівня 
врожайності з 26,2 ц з одно
го гектара зібраної площі у
2011 році до 27,0 ц у 2012 
році. Урожайність зернових 
культур, в середньому по 
Львівській області у 2012 
році склала 37,1 ц. У сусідніх
-  Старосамбірському та Ско- 
лівському районах -  уро
жайність зернових культур у
2012 році склала по 24,4 ц з 
1га, у Дрогобицькому районі
- 29,2 ц/га.

Урожайність зернових
культур усіх категорій госпо
дарств району була у 2012 
році найвищою за період з 
2000 року.

Картоплі торік викопано 
36,7 тис. тонн, що на 3,3% 
менше від урожаю 2011 року. 
Валовий збір картоплі змен
шився за рахунок зменшен
ня посівної площі на 70 га 
(2,7%), урожайність картоплі 
склала 147 ц з одного гекта
ра зібраної площі, як і у по
передньому році. В середнь
ому по області урожайність 
картоплі становила 189 ц. 
Найнижчою у 2012 році вона

була у Сколівському районі -  
13S ц.

Овочів відкритого та закри
того ґрунту у 2012 році в рай
оні зібрано 2,0 тис. тонн, що 
на 77 тонн, або 3,7% мен
ше, відносно 2011 року. Ва
ловий збір зменшився за ра
хунок зниження урожайності 
овочів з 143 ц з одного га 
зібраної площі у 2011 році до 
138 ц у 2012 році (по області 
урожайність склала 188 ц) .

У 2012 році в приватних 
господарствах населення 
району вироблено S2S2 тон
ни м’яса, 48300 тонн молока 
та 10,1млн.штук яєць, вовни
-  3 ц. На одного жителя рай
ону, відповідно, 104,5 кг м’я
са у живій вазі, 961 кг молока 
і 201 шт. яєць.

Відносно 2011 року вироб
ництво молока скоротилось 
на 1,7%, зросло виробницт
во м’яса на 0,8%, яєць -  на 
3,6%.

Частка Турківського райо
ну з виробництва основних 
продуктів тваринництва в 
області у 2012 році склала: 
м’яса -  3,0%, молока -  7,8%, 
яєць -  1,9%.

У сусідніх -  Старосамбірсь
кому, Сколівському та Дрого
бицькому районах -  у 2012 
році вироблено значно мен
ше, ніж на Турківщині, м’яса 
(реалізовано худоби і птиці 
на забій) у живій вазі, відпов
ідно, 5018 тонн, 2787 тонн 
та 3956 тонн; молока -  відпо
відно 35077 т, 23572 т та 
36386 тонн; яєць дещо 
більше -  відповідно 27,5 млн. 
шт., 8,7 млн. шт. та 40,0 млн. 
штук.

На початок 2013 року у гос
подарствах населення Туркі- 
вщини утримується 26743 
голови ВРХ, в тому числі 
15810 корів, 8451 свиней, 
1087 овець та кіз та 95,6 тис.

голів птиці. Проти 2012 року, 
зменшилось поголів’я овець 
та кіз (на 87 гол.); зросло 
поголів’я ВРХ ( на 2184 го
лови), корів (24 голови), сви
ней (66 голів), птиці (4,0 тис. 
штук).

Частка поголів’я продук
тивної худоби району в за
гальній чисельності поголів’я 
області по всіх категоріях гос
подарств, станом на 1 січня
2013 року, склала 10,7%. Се
ред районів області Турківсь- 
кий лідирує за чисельністю 
поголів’я ВРХ, значно випе
редивши сусідні райони, хоч 
в них утримують поголів’я і 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і  
підприємства -  Старосамбі- 
рський (13,2 тис.голів), Дро
гобицький (14,8 тис.голів), 
Сколівський (12,5 тис. голів), 
Самбірський (15,7 тис. голів).

Частка чисельності поголі
в’я корів району, у загальній 
чисельності поголів’я корів 
області, складає 10,4 відсот
ка, свиней -  2,8 відсотка, 
птиці -  1,1 відсотка.

Найбільше утримують по
голів’я великої рогатої худо
би у Завадівській сільраді -  
1559 голів, Ільницькій -  1360, 
Бітлянській -  1328, Верх- 
ненській -1278, Бо- 
берківській-1222, Верхньови- 
соцькій-1188, Лімнянській- 
1191. Найменше зафіксова
но, відповідно, у менших за 
територією та населенням 
сільських радах- Сянківській 
(206 голів), Кривківській 
(226), Головській (252), Роз- 
луцькій (278), Красненській 
(291).

У середньому на один двір, 
який утримує худобу у 
сільській місцевості району, 
припадає 2.7 голів ВРХ, і 
найвищим цей показник є у 
Присліпській сільраді -  4,3 
голови на 1 двір, Бо- 
берківській -  3.8, Риківській -  
3.6, Мохнатській -  3.3, 
Хащівській та Комарницькій
- по 3.3. Найменше худоби 
на 1 двір зафіксовано у Роз- 
луцькій сільській раді -  1.4, 
Ластівківській -  1.6. Подібна 
ситуація склалась і з чисель
ністю корів. Найбільше їх ут
римують у Завадівській 
сільраді -915, Ільницькій -  
809, Боберківській -803, Вер- 
хньояблунській -  796, Нижнь-

ояблунській -  789, що і не 
дивно, оскільки ці сільради є 
найбільшими за чисельністю 
господарств. Найменше 
корів утримують у Cянківській 
сільраді -  1P0 голів, 
фивківській -1P7, Головській
-  14S, ^ а ^ е н с ь ^ й  -  16P.

Збільшилось до минулого
року поголів’я свиней. На 1 
січня P013 р. населення рай
ону утримує 8188 голів сви
ней, що на 64 голови більше 
минулорічного періодів тому 
числі свиноматок -  31PS гол, 
або на З90 голів (14,P % ) 
більше, ніж у минулому році. 
Найбільше свиней утримує 
населення Вовченської 
сільради -  997 голів, Верх- 
ненської -  6P9, В.Яблунської
-  S8S. Л ім нянсько ї-  S63. 
Найбільша кількість свино
маток зафіксована у Вов- 
ченській сільраді -  З91, Ли- 
бохорській -  320, Лімнянській
-  P8S, В.Яблунській -  P8P, 
Боберківській -PS8.

У районі на 1 січня утриму
ють POS овець, що на 17P го
лови менше минулорічного 
періоду (найбільше овець 
утримує ^м а р н и ц ь ка  
сільська рада -  79 голів та 
Верхньовисоцька -  4P). 
Всього овець утримують 1З 
сільських рад.

Значно більше у районі кіз. 
їх чисельність зросла на
11,6% і складає 616 голів. 
Найбільше їх є у Верхньови- 
соцькій сільраді -  S4, За- 
вадівській -  46, Присліпській 
та ^м арницькій  -  по 4P, 
Явірській сільраді -  40.

На 44 голови зменшилось 
до P011 року поголів’я коней, 
і на 1 січня P013 року їх на
лічується 330P у селах райо
ну. Найбільше зменшилось їх 
у Боберківській сільраді (на 
3P голови за P01P рік), Либо- 
хорській (P4). Натомість на 36 
голів зросло поголів’я коней 
у с.Верхнє Висоцьке і на 1 
січня їх налічується 131 голо
ва. Також багато коней у 
с.Н.Яблунька -  P73, В.Яб
лунька -  P71, Присліп -  P30, 
Боберка -  189, Шандровець
-  181, Вовче -  179.

На 14 одиниць, або 0,4%, 
збільшилось число бджоло
сімей. Найбільше їх на 1 
січня утримують Верхньови
соцька сільрада -  SS3 бджо
лосім ’ї, Ісаївська -  304, 
Ільницька -303, Мохнатська -  
P48, ^марницька -  P07, Вер- 
хньояблунська -  POP, Бобер- 
ківська -  197. Не утримують 
бджіл лише в селі ^рпатсь- 
ке.

Галина ТИНДИК, 
начальник відділу статис
тики у Турківському районі.
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У прокуратурі району

ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 
ПОВОДЖЕННЯ з 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Впродовж дванадцяти місяців 2012 року прокурату

рою району проведено певну роботу в сфері дотри
мання вимог законодавства України про поводження 
з відходами на території району.

За результатами перевірок 
внесено та в подальшому 
розглянуто 8 подань, за на
слідками розгляду, яких до 
різного виду відповідаль
ності, як і в 2011 році, притяг
нуто 5 посадових осіб органів 
контролю. Також було відзна
чено на міжвідомчій нараді 
керівників правоохоронних та 
контролюючих органів з пи
тань дотримання законодав
ства про відходи на території 
Турківського району, що зу
силля правоохоронних 
органів та державних контро
люючих органів у 2012 році 
загалом були направлені на 
боротьбу із правопорушення
ми в сфері поводження з 
відходами. Однак слід сказа
ти, що такі зусилля не були 
адекватними ситуації, що 
склалася.

Так проведені перевірки 
вказують, що продовжують 
мати місце порушення вимог 
чинного законодавства Ук
раїни про поводження з 
відходами та іншого природо
охоронного законодавства в 
діяльності органів влади, 
місцевого самоврядування, а 
також органів контролю.

Потребує активізації робо
та з своєчасного та повного 
вжиття всіх передбачених за
коном заходів впливу для 
притягнення до відповідаль
ності суб’єктів господарської 
діяльності, які наносять шко
ду навколишньому природ
ному середовищу неоргані
зованими сміттєзвалищами, 
забрудненням прилеглої до 
об’єктів підприємництва те
риторії.

Особливе занепокоєння 
викликає ситуація, що скла
лася з експлуатацією 
сміттєзвалища в ур. Вільхо- 
вата смт. Бориня на території 
Боринської селищної ради. 
Воно функціонує з грубими 
порушеннями вимог санітар
них правил.

ДЗ «Турківська районна

санітарно-епідеміологічна 
станція» ще 27.05.2011 р. 
внесла постанову №61/01 
про тимчасове припинення 
експлуатації сміттєзвалища в

дами тваринного походжен
ня. Із 41 існуючих на території 
району худобомогильників, -  
38 експлуатують із численни
ми порушеннями санітарно- 
ветеринарних вимог. Разом з 
тим, питання виведення з 
експлуатації вказаних худо
бомогильників або приведен
ня їх у відповідність до вимог

ур. Вільховата. Однак, незва
жаючи на заборону його екс
плуатації, органами виконав
чої влади та місцевого само
врядування досі не вжито на
лежних заходів до вирішен
ня даної проблеми та усунен
ня недоліків, які вказані в по
станові ДЗ «Турківська рай
онна санітарно-епідеміологі
чна станція». Однією з основ
них причин цього є самоусу
нення органів виконавчої 
влади та місцевого самовря
дування від виконання покла
дених на них чинним законо
давством повноважень у 
сфері поводження з відхода
ми.

Сміттєєзвалища, які знахо
дяться в с. Вовче та в с. 
Хащів, також не відповідають 
санітарним вимогам, у зв’яз
ку з чим ДЗ «Турківська рай
онна санітарно-епідеміологі
чна станція» винесла поста
нову № 11/01 від 06-04-2012 
року та постанову №12/01 від 
06.04.2012 р. про тимчасове 
припинення їх експлуатації.

І надалі мають місце пору
шення вимог законодавства 
у сфері поводження з відхо

чинного законодавства досі 
не вирішено.

10.08.2008 року, рішенням 
Турківської районної ради 
Львівської області №232, зат
верджено програму повод
ження з твердими побутови
ми відходами в районі на пе
ріод 2007-2015 років. При 
цьому можна констатувати, 
що вона носить формальний 
характер, оскільки визначені 
заходи відповідальні особи 
не виконують внаслідок не
достатнього фінансування чи 
його повної відсутності.

З урахуванням викладе
ного, міжвідомча нарада 
постановила:

1. Інформацію про стан 
додержання на території Тур
ківського району вимог зако
нодавства про відходи орга
нами влади та місцевого са
моврядування, здійснення 
державного контролю за його 
забезпеченням з боку спец
іально уповноважених 
органів, прокурорського на
гляду з цих питань взяти до 
відома.

2. Стан дотримання зако
нодавства у сфері поводжен

ня з відходами протягом 2012 
року на території Турківсько
го району визнати низьким, а 
зусилля правоохоронних 
органів та державних контро
люючих органів не достатні
ми, такими, що не в повній 
мірі відповідають вимогам 
сьогодення.

3. Правоохоронним та кон
тролюючим органам вжити 
додаткових заходів, спрямо
ваних на підвищення ефек
тивності роботи з поперед
ження та недопущення пору
шень вимог законодавства 
України про відходи, а при їх 
вчиненні вживати заходи до 
встановлення винних осіб, 
відшкодування завданих 
збитків та притягнення вин
них осіб до передбаченої за
коном відповідальності.

З цією метою вирішено:
Активізувати роботу з вияв

лення порушень вимог зако
нодавства України про по
водження з відходами, зокре
ма фактів самовільного скла
дання та накопичення твер
дих побутових відходів. Вжи
вати заходи до усунення по
рушень закону та притягнен
ня винних осіб до передбаче
ної законом відповідальності, 
в тому числі заходами кримі
нально-карного характеру.

Провести перевірку з пи
тань додержання законодав
ства у сфері поводження з 
відходами в Турківській 
міській раді та КП «Турківсь- 
ке ЖКУ» (березень-квітень).

Провести перевірку з пи
тань додержання законодав
ства у сфері поводження з 
відходами в управлінні вете
ринарної медицини у Туркі- 
вському районі (квітень-тра- 
вень).

Провести спільні пере
вірки з питань додержання 
вимог законодавства про 
відходи, в тому числі наяв
ності виготовлених паспортів 
та одержання лім ітів на 
відходи виробництва в діяль
ності суб’єктів господарюван
ня, які займаються перероб
кою лісодеревини на тери
торії Турківського району 
(травень-червень).

Провести перевірку з пи
тань додержання законодав
ства у сфері поводження з 
відходами в Старосамбірсь- 
кому міжрайонному уп
равлінні гУ  Держсанепідс- 
лужби у Львівській області 
(квітень-травень). 
Володимир Рекшинський,

прокурор Турківського 
району, радник юстиції.

На 'фото: учасники  
міжвідомчої наради.



Трагедія

Смертельне ДТП у  Лімні
У  ніч з 17 на 18 березня в с. Лімна сталася трагедія. 

Двадцятирічний водій здійснив наїзд на 18-річного 
пішохода, який від отриманих травм загинув на місці 
пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. З’я
совує обставини трагедії спеціальний слідчий відділ з ДТП 
області.

Наш кор.

У середу, 27.03, в м. Турка, з 10.00 до 13.00, у приміщенні 
районної ради проводитиме прийом громадян депутат 
Верховної Ради України Андрій ТЯГНИБОК.

Цього ж  дня, з 14.30 до 16.30 він зустрічатиметься 
з громадою с. Ільник, а з 17.00 до 19.00 -  з громадою с. 
Явора. Наступного дня, 28.03, з 12.00 до 14.00 депутат 
спілкуватиметься з громадою с. Н.Висоцьке, з 14.30.до
16.30 -  з громадою с. Комарники, з 17.00 до 19.00 -  з 
громадою с. В.Висоцьке.

Всі зустрічі відбудуться в місцевих народних домах.

У світі прекрасного

“ПШІМІНШ РАЙ”
Клуб вишивальниць “Вишиванковий рай”, який очо

лює знана на Турківщині і за її межами вишивальниця 
Розалія Канарєєва, діє при читальному залі централь
ної районної бібліотеки від дня Святого Миколая. За
няття проходять двічі на місяць. А якщо бажають 
члени клубу, -  то й частіше. Розалія Миколаївна роз
повідає: “Наше громадське об’єднання створено не 
лише для початківців, які вирішили навчитися виши
вати на полотні, а й для тих, хто прагне удосконали
ти свою майстерність, підвищити інтелектуальний 
рівень. До нас може прийти кожний, хто бажає навчи
тися вишивати. І усім ми допоможемо, порадимо, на
вчимо. ”

На сьогодні члени клубу уже вишили на полотні -  у формі 
правильного прямокутника -  свою емблему, обрамлену ук
раїнським орнаментом. Зліва в ньому -  троянда, справа -  
вишитий напис: “Вишивка -  це духовний символ українсь
кого народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла мате
ринських рук.” Висітиме вона у рамці, на видному місці, у 
читальному залі центральної районної бібліотеки.

Приємно відмітити, що кожна із членів клубу вишиваль
ниць зайнята сьогодні своєю конкретною роботою, готуючи 
окремий виріб. За словами Розалії Миколаївни, коли усі ви
шивки будуть завершені, тут, у читальному залі, буде роз
горнуто виставку робіт турківських вишивальниць.

Володимир БАБИЧ.

Податкова інформує

Шановні платники податків!
Турківське відділення Старосамбірської МДПІ доводить до 

відома платників щодо функціонування відділення Акреди
тованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідко
вого департаменту Державної податкової служби (АЦСК ІДД 
ДПС), що надає безоплатні послуги електронного цифрово
го підпису за адресою: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, ЗS, 
в приміщенні Центру обслуговування платників податків м. 
Львова, кабінет № і3з, тел.: (032) 2 9 7 -3 9 ^ , в тому числі і 
через засоби масової інформації.

Ігор ДЕЦ,
головний державний податковий інспектор сектору 

взаємодії зі ЗМІ та громадськістю.

Дружина Лідія, діти і онуки вітають з ювілейним днем на
родження дорогого, люблячого, турботли
вого чоловіка, тата, дідуся -  Мирослава 
Костянтиновича Безноска і бажають йому 
міцного здоров’я і довголіття.

Тож дозволь у  день такий святко
вий

Побажати щастя й радост і в 
житті.

Хай Господь Тобі пошле благосло
вення,

Здоров’я й сил дарують всі святі.

Завжди любляча теща Юлія, сестра дружини -  Леся з чо
ловіком Михайлом та дітьми Юрою і Юлею щиро
сердечно вітають з ювілейним днем народження 
дорогу їм людину -  Мирослава Костянтиновича 
Безноска і бажають йому міцного здоров’я -  з роси 
і води, невичерпної життєвої енергії, Божої опіки 
на життєвій дорозі.

Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
А сам Господь по милості наділить 
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Працівники Турківського відділення Старосамбірського 
лабораторного відділу щиросердечно вітають з ювілейним 
днем народження свою колегу по роботі -  
Надію Ярославівну Вовчанську і бажають їй 
міцного здоров’я, великого людського щас
тя і довголіття.

Нехай Вас Бог благословляє,
А смуток серце обминає.
І доля буде золота 
На многії і благії літа!

Колишні колеги по роботі -  Ніна, Євгенія, Марійка, Валя -  
щиросердечно вітають з днем народження дуже хорошу 
людину, чуйну, щиру і вірну подругу, жительку с. Яво
ра -  Ярославу Миколаївну Марусяк і бажають їй 
міцного здоров’я, сімейного благополуччя, довго
ліття.

Хай доля подарує Вам сповна 
Здоров’я, миру, щастя і натхнення.
Щоб Ви прожили многії літа 
Під Божим і людським благословенням.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК сердечно 
вітає з ювілейним днем народження досвідченого педа
гога, інструктора трудового навчання -  Івана Рудольфовича 
Височанського і бажає шановному ювіляру 
міцного здоров’я, великого людського щастя 
Божого благословення.

Хай здоров’я міцним буде,
Хай шанують добрі люди.
Душа молодіє, мов яблуні цвіт,
А Бог подарує багато ще літ!
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Гирьовий споот

НАЙСИЛЬНІШИЙ 
БОЙКО

9 березня у  Львові проходив чемпіонат Львівщини з 
гирьового спорту довгим циклом. Взяв участь у  цих 
змаганнях і Іван Дерев’янко, уродженець с. Ластівка, 
який з минулого року носить титул -  найсильніший 
бойко. У  ваговій категорії до 90 кг Іван переконливо 
переміг усіх суперників, піднявши гирю 9S разів, з ве
ликим запасом підтвердивши нормативи кандидата 
у  майстри спорту, і здобув перше місце. Варто наго
лосити, що Іван часто виступає за збірну Турківсько
го району з різних видів спорту.

2 вересня 2012 року він був другим у підніманні ковбиці 
на обласних козацьких забавах у м. Рудки, а перед тим до
поміг стати першою командою Бойківщини нашому району, 
а сам особисто став уже зга
дуваним найсильнішим бой
ком.

Загапом Іван -  непересіч
на особистість: працює, зай
мається спортом, веде ак
тивний спосіб життя. крім 
цього, ще й пише вірші. Уже 
видав дві збірки. Він -  герой 
нашого часу, робить своє ім’я 
щораз голоснішим, це -  жи
вий приклад для майбутніх 
спортсменів.

Ми, тренери, бажаємо 
йому найближчим часом здо
бути звання майстра спорту.
Віримо -  це станеться невдовзі.

О, СПОРТ!
О, спорт! Чудове, люди, слово!
Скільки надій, переживань...
І радості у  ньому повно,
І травм, гірких розчарувань.
Займаєшся, що душі миле!
Здоров’я -  вища всіх мета,
А сили треба, розум кличе,
Без спорту, мов мертва душа!
А в когось все і так в порядку,
Це справа кожного -  свята,
Лиш би в здоров’ї  і достатку,
Та воля Божа щоб була.
Але в житті у  спорті бажання -  
Це мов перлина дорога.
Досягнення, людське визнання -  
Медаль у  серці золота!
Захоплення, розваги, віддих -  
Чи гирі це, а чи це бокс,
Чи інші види -  їхній подих -  
То вітер в грудях, серця крос!
Скільки багатства, щастя, волі,
Натхнення -  із грудей життя -  
Проллється на папері в долі,
І виправдання й каяття.
Здоровим жити зовсім добре,
І що б там в світі не було,
Бажаю, друзі, щоби гори 
У  спорті забирали зло.
Іван ДЕРЕВ’ЯНКО.

Василь ПОТОЧНИЙ, 
тренер-викладач Турківської ДЮСШ «Бескид». 

На фото: Іван Дерев’янко зі своїми трофеями: кубком 
найсильнішого бойка і медалями.

Завтра святкує своє 60-річчя наша дорога, чуйна і турбо
тлива матуся, бабуся і сваха, жителька Турки- Дарія Йосип 
івна Роздольська.

Сердечно вітаючи її з ювілеєм, бажаємо 
міцного здоров’я, сповнення усіх задумів і 
мрій, Божого благословення.

Ми любим Вас дуже і щиро вітаємо,
Найкращі бажання в цей день посилає

мо.
Низенько вклоняємось, просимо долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Хай мир і достаток живуть в Вашій хаті,
Хай люди приходять до Вас із добром.
А в день ювілею рідні й знайомі 
Вас привітають за щедрим столом.
З повагою -  дочки Іванна, Анна, Марія, Михайліна; зяті 

Микола, Вітя, Андрій, Василь; онуки Микола, Василина, 
Дмитро, Аня, Стефанія, Ангелінка, Дмитро, Владислав, Ан
дрійко, Юрчик; свати з Херсона, Дрогобича, Червонограда, 
Мельничного.

Заходи

МИ ЛЮБИМО 
ТЕБЕ, ТАРАСЕ!

Великий цикл цікавих заходів, присвячених 199- ій 
річниці від дня народження генія нації -  Тараса Шев
ченка, провели у  Нижньояблунській ЗОШ І -  ІІ ст. Роз
почалися вони урочистою лінійкою, участь у  якій взя
ли і педагогічний, і учнівський колективи. А організу
вала її і провела учитель української мови та літера
тури Марія Куприч.

Продовженням урочистої лінійки став літературний вечір 
“Ми тебе не забули, Тарасе” , організований учителем ук
раїнської мови та літератури Лідією Питчак.

Велику аудиторію зібрали у місцевому Народному домі 
літературно -  музична композиція “Духовна велич Т. Г Шев
ченка” та інсценізація уривка з його поеми “Гайдамаки” , 
відповідальними за проведення яких були учитель українсь
кої мови та літератури Любов Гацько та керівник драматич
ного гуртка, учитель трудового навчання Любов Мишковсь- 
ка.

Продовжили тематику заходів, приурочених Шевченківсь
ким дням, виховні уроки “Перехрестя долі Кобзаря” та “Жіно
ча доля у творах Т.Г. Шевченка” , що пройшли під керівницт
вом учителів української мови та літератури Марії Стахнів 
та Марії Куприч.

А завершили вшанування великого сина українського на
роду конкурсом читців віршів поета серед учнів 5-9 класів. 
За активну участь, добре знання творів Кобзаря журі відзна
чило: Івана Германовича (8-А), Михайлину Пукшин (7-Б), 
Людмилу Куприч (7- А), Іванну Бегей (9 -  Б), Софію Васьків 
(6 -  А) та Галину Марич (8 -  Б). А кращими читцями визна
но: Олександру Васьків (9-А), Олександру Гембець (9-Б), 
Уляну Пукшин (б-Б), Христину Ковальчин (6-А).

Володимир БАБИЧ.

Для розміщення об’єкта торгівлі підприємство купить або 
візьме в оренду приміщення. Тел.: 0985513286.
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24 березня -  Всесвітній день боротьби 
проти туберкульозу

НАЦІОНАЛЬНА 
ПРОБЛЕМА

Туберкульоз залишається складною медико-біолог- 
ічною і соціально-епідемічною проблемою як міжнарод
ного, так національного значення для багатьох країн 
світу. Аналіз епідемічної ситуації з туберкульозу за 
останнє десятиріччя показав, що прогноз щодо 
ліквідації туберкульозу як розповсюдженого захворю
вання не виправдався. Як і раніше, щорічно у  світі за
недужують І0  млн. осіб, 3 млн. осіб помирають, із них
-  8 тисяч щодня.

Впродовж останніх років в Україні ситуація з туберкульозу 
також неухильно погіршується.

Зміни, що відбулися у бік погіршення епідемічної ситуації, 
у зв’язку із захворюваністю на туберкульоз в Україні, одразу 
позначилися на основних епідеміологічних показниках з ту
беркульозу в дитячому віці. Показник захворюваності на ту
беркульоз у дітей -  дуже чутливий індикатор загальної епі
демічної ситуації. Найбільший ризик інфікуватися мікобак
теріями туберкульозу та захворіти на цю недугу мають діти 
з осередків туберкульозної інфекції, не щеплені або не ефек
тивно щеплені, та діти, які страждають на хронічні неспе
цифічні захворювання легень.

Діти, які неефективно вакциновані, хворіють на туберку
льоз у 6,5 раза частіше, ніж ті, які мають чіткий післяпри- 
щеплювальний рубчик. Рубчик інфікування у дітей з вогнищ 
туберкульозу у 22 рази вищий, ніж зі здорового оточення. 
Особливості епідемії туберкульозу на сучасному етапі:

1) збільшення питомої ваги деструктивних і кавернозних 
форм туберкульозу у вперше виявлених пацієнтів;

2)тенденція до підвищення відсотка хворих, які виділяють 
полі- та мультирезистентні МБТ;

3) поєднання туберкульозу зі СНІДом та ВІЛ-інфіковані- 
стю.

Прогнози на майбутнє показують, що за умов збільшення 
захворюваності на туберкульоз, переважатимуть тяжкі фор
ми цієї патології, що може створити реальну загрозу епіде
міологічному стану країни.

Суттєво зростає напруженість епідситуації з туберкульо
зу у сільській місцевості, що залежить від числа бактеріови- 
ділювачів і контактних з ними людей, які там мешкають.

Запорукою успішного лікування є своєчасне виявлення 
хворих на туберкульоз. Для вирішення цієї проблеми засто
совується туберкулінодіагностика, мікробіологічне дослід
ження харкотиння на МБТ та іншого паталогічного матеріа
лу, рентгенфлюорографічний метод. Отже, для боротьби з 
туберкульозом необхідно вжити термінових заходів, щоб еп
ідемічна ситуація з цієї недуги була під контролем. При цьо
му важливе значення має підвищення санітарно-освітньої 
роботи серед населення з питань туберкульозу, звернення 
уваги медичних працівників на ранню діагностику та проф
ілактику туберкульозу серед дітей і дорослих.

Щоб захворюваність на туберкульоз знижувалася, слід 
звернути увагу на необхідність виконання органами держав
ної влади, місцевого самоврядування всіх нормативних до
кументів щодо туберкульозу.

Потрібна ефективна робота санітарно-епідеміологічних 
станцій, протитуберкульозних диспансерів, медичних служб 
усіх міністерств і відомств з організації протитуберкульоз
них заходів.

Юлія КУЛІШ, 
лікар-фтизіатр.

Дорогого, люблячого сина, онука, брата, племінника, по- 
хресника, жителя с. Ільник -  Сергія Миколайовича Яніно- 
вича з 18-річчям від дня народження щиросердечно віта
ють мама Оксана, тато Микола, сестричка Оля, дідусь Ілько, 
бабуся Галина, цьоця Віра з сім’єю, цьоця і нанашка Маруся
з сім’єю, вуйко Петро, нанашко Михайло з сім’єю, стрик 
Онуфрій і стриянка Надія, двоюрідна сестра Аня із сином 
Максимком та бажають йому міцного здоров’я, щасливої 
долі, вірних і надійних друзів, здійснення мрій і Божого бла
гословення.

Хай радість наповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва дорога 
На многїї та благії літа!
Здоров’я міцного -  без ліку,
Пошани й добра -  від людей,
Щасливого й довгого віку 
Бажаєм Тобі у  цей день.

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає з ю ві
лейним днем народження завгоспа -  Івана Йо
сиповича Матківського і бажає йому міцного 
здоров’я, великого людського щастя і Божої оп
іки на життєвій дорозі.

Нехай життя Твоє вирує ніжним цвітом 
І день народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком 
Міцне здоров’я, щастя, радість і любов.

Колектив Риківської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає із 30-літтям 
вчителя історії Василину Василівну Мельникович 
і зичить їй:

Хай доля Ваша щасливою буде 
І поважають Вас добрії люди.
Хай не порошиться світла дорога,
Щастя Вам, втіхи, здоров’я і милості в Бога!

Парафіяни с. Мельничне сердечно вітають з днем на
родження, яке святкує сьогодні, дяка церкви с. Радич -  Ми
хайла Лоневського та бажають йому доброго здоров’я, 
щастя, радості, добра, довголіття.

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 многїї літа!

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросер
дечно вітає з ювілеєм прекрасного педагога, мудру, чуйну і 
дуже хорошу людину, вчителя початкових класів -  Наталію 
Володимирівну Комарницьку і бажає шановній 
ювілярці міцного здоров’я, невичерпної життє
вої енергії, довголіття.

Хай щастя вікує у  Вашому домі 
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі 
Хай Бог Вам дарує на довгі роки.
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Рішення
виконавчого комітету Турківської міської ради 

№ 23 від 14.03.2013 року 
Про забезпечення санітарного стану та покращення благоустрою міста. 

Обговоривши питання санітарного стану і благоустрою міста Турка, викон
ком Турківської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Державним установам, підприємствам всіх форм власності, підприємцям, мешканцям 
багатоквартирних будинків та індивідуального сектору, ЗОШ І-ІІІ ст., НВк  «з Нз І-Ш-ст -ДНЗ», 
НВК № 1, товариству афганців, релігійним громадам усіх конфесій, комунальному госпо
дарству, за якими закріплені пам’ятники та могили на території міста, провести очистку 
бордюр проїжджої частини від намулу, побілити бордюри, проводити очистку та покіс кю
ветів від бур’яну, прополку та покіс біля металевих, штахетних та бетонних огорож. Пофар
бувати металеві та штахетні огорожі масляними фарбами.

2.1. Території, які прилягають до берегів річок Літмир і Яблунька, очистити від сміття і 
провести посадку дерев для укріплення берегів.

2.2. Будинкові території багатоповерхової забудови різних форм власності тримати в чи
стоті, а саме: провести облагородження живоплоту, привести у належний стан квітникові 
клумби, проводити покіс зелених газонів, поправити та замінити металеві та штахетні ого
рожі, які пошкоджені.

3. Два рази в місяць працівниками міської ради, силами депутатського корпусу і дільнич
ними інспекторами міста проводити подвірний огляд (згідно графіка).

4. Громадянам, які в господарствах тримають ВРХ, кози, вівці, власникам гужового транс
порту забезпечити після проходу тварин по вулицях чистоту дорожного полотна.

5. Заборонити проїзд гужового транспорту вулицями Січових Стрільців-Міцкевича від 
стадіону «Карпати» до центру міста. Об’їзд проводити по вул. Шевченка (біля стадіону) до 
вул. Міцкевича (біля Укртелекому).

6. Громадянам м. Турка, власникам собак, не допускати їх бродіння по місту.
7. У випадку невиконання даного рішення винні будуть притягнуті до адміністративної 

відповідальності.
8. Правоохоронним органам забезпечити виконання рішення сесії Турківської міської ради 

№ 2697 від 05.08.2010р. «Про заборону вуличної торгівлі в центральній частині міста».
9. Начальнику РВ ГУ МВСУ у Львівській області забезпечити виконання пунктів рішення, 

які входять до компетенції правоохоронних органів.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. 

С. Вагіля.

Втаемо
Відділ освіти РДА, район

на профспілкова 
організація прац
івників освіти і 
науки Турківщи- 
ни щиросердеч
но вітають з юв 
ілейним  днем 
народження за
відувача центрального скла
ду Володимира Йосиповича 
Яворського та бажають:

Час летить нестримно 
далі,

А душа немовби мо
лодіє.

По ліву руку -  всі печалі,
По праву руку -  всі надії.
Жит тя не зміряти  

літами,
А щастя -  то важка на

ука.
Хай буде радість завж

ди з Вами -
По л іву та по праву 

руку.

Загублене пенсійне по
свідчення, видане управлін
ням Пенсійного фонду у Тур- 
ківському районі на ім’я Ган
ни Юріївни Годованець, 
вважати недійсним.

Турківська міська рада оголошує конкурс на оренду 
нежитлового приміщення єдиним комплексом за адре
сою: вул. Молодіжна, 64 у  м. Турка, №11, 12, 13, 14, ^ ,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, загальною площею 12S,2 кв. м., 
розташованого на першому поверсі п ’ятиповерхово
го цегляного житлового будинку без підвальних при
міщень (побудованого в 1982р., І групи капітальності, 
технічний стан класифікується як задовільний). 
Об’єкт розташований в центральній частині населе
ного пункту.

Призначення: для виробничих потреб.
Умови:
-  розмір орендної плати не менше 33 грн. 31 коп. за I кв. 

м. орендованого приміщення;
-  ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням;
-  дотримання вимог експлуатації об’єкта;
-  кінцевий термін прийняття учасників конкурсу до 11 

04.2013 року;
-  основним критерієм визначення переможця є макси

мальний розмір орендної плати при обов’язковому забез
печенні виконання інших умов конкурсу.

Обмеження:
-  тимчасове розміщування й організація харчування;
-  розважальні заклади;
-  суборенда.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд 

ком ісії такі матеріали:
1. Заяву про участь у конкурсі:

-  проект договору оренди;
-  зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта;
-  інші документи.
2. Відомості про учасників конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
-  документи, що посвідчують повноваження представни

ка юридичної особи;
-  копії установчих документів;
-  завірену належним чином копію звіту про фінансові ре

зультати претендента, з урахуванням дебіторської і креди
торської заборгованостей за останній рік;

б) для учасників, які є фізичними особами:
-  копію документа, що посвідчує особу, або належним 

чином оформлену довіреність, видану представнику фізич
ної особи;

-  завірену належним чином копію виписки або витягу з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб -  підприємців;

-  завірену належним чином копію декларації про доходи 
або звіту суб’єкта малого підприємництва -  фізичної особи
-  платника єдиного податку;

-  заява про надання згоди на обробку персональних да
них.

Засідання конкурсної ком ісії відбудеться 1S.04.2013 
року, о 10.00 год., у приміщенні сесійного залу Турківсь
кої м іської ради за адресою: пл. Ринок, 26, м. Турка.

Час ознайомлення з майном: щоп’ятниці, з 12.00 год. 
до 13.00 год.
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с е к р е т і
успішного господаря]

Беріть участь 
у  розіграші 

цінних призів! 
Умови -  

на етикетці.

Замовляйте за телефоном: ШУКАЄМО
(050) 305-00-13, (050) 300-50-00 дилері»!

Загублену печатку приват
ного підприємства «Дугла- 
сія», код 33849S71, вважа
ти недійсною.

Продам автомобіль Сла
вута (люкс). В ідеальному 
стані, 2007 р. в.

Ціна -  3000 у. о.
Колір -  срібний, пробіг 

76000 км.
Кермувала жінка.
Тел.: 066-752-58-30 

(Алла) м. Турка.

Загублену трудову книжку, 
видану на ім’я Любові Петр
івни Буняк, вважати не
дійсною.

Куплю корову, коня, бика. 
Дорого.

Тел.: 0977020159, 
09942S99SS.

Видавничий відділ редакції 
газети «Бойківщина» виготов
ляє різного роду поліграфічну 
продукцію -  формату від А7 до 
АЗ. Ви можете замовити у нас 
бланки, журнали, тощо. Наші 
телефони: 3-21-27, 3-12-45, 3
25-22.

24 березня 2013 року в 
приміщенні Турківського 
НВК (вул . М олод іж на), 
відбудеться регіональний 
тенісний турнір на кубок 
народного депутата Украї
ни Андрія Тягнибока.

Змагання -  командні. До 
участі у змаганнях запроше
но по одній команді з міст 
Турка, Самбір, Сколе, Ста
рий Самбір.

П очаток зм агань  -  о 
10.00 год.

Організатор турніру -  
народний депутат Украї
ни Андрій Тягнибок.

2 5 0 0 0 0 г р н .
РІШЕННЯ ЗА ОДНУ ГОДИНУ’ 
ТІЛЬКИ ПАСПОРТ ТА КОД

Ісаївська сільська рада оголошує конкурс на заміщен
ня вакантної посади спеціаліста із земельних питань 
сільської ради.

Вимоги до кандидатів:
-  вища спеціальна освіта, стаж за спеціальністю -  не мен

ше 3-х років.
Необхідні документи: заява, особовий листок з обліку 

кадрів, копія документів про освіту, декларація про доходи, 
2 фотографії, копія паспорта та ідентифікаційного коду, ме
дична довідка.

Документи приймаються протягом місяця з дня опуб
лікування оголошення в газеті за адресою: сільська 
рада, с. Ісаї, вул. Ц ентральна,! Тел.: 3-62-32.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив працівників, виконавчий комітет, депутатський 

корпус Завадівської сільської ради висловлюють щире 
співчуття головному бухгалтерові сільської ради Любові 
Дмитрівні Яворській та колишньому головному бухгалтеру 
сільської ради Вірі Іванівні Ільницькій з приводу великого 
горя -  смерті бабусі та матері -  Марії Миколаївни.

Педагогічний та учнівський колективи Верхненського НВК 
висловлюють щире співчуття учням школи Юрію та Русла
ну Лукашевським з приводу тяжкої втрати -  передчасної 
смерті батька.
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