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ÂÅËÈÊÎÄÍ²É ÊÎØÈÊ ÄËß ÂÎ¯Í²Â ÀÒÎ
За ініціативи голови районної державної адміністрації Олександра Лабецького, в нашому районі проходить акція «Великодній кошик для воїнів АТО». До благодійної справи можуть долучитися волонтерські та громадські організації, місцеві ради, загальноосвітні школи та небайдужі жителі району.
«Ми проводимо акцію, щоб зібрати нашим хлопцям все необхідне для того, аби вони відчули тепло
Великодніх свят. Щоб наші воїни знали – ми про них пам’ятаємо і бажаємо їм повернутися живими та
здоровими.
– Віриться, що святкуючи свято Пасхи Христової, кожне наше зусилля, навіть найменше, буде благословенне Господом, принесе свої благодатні плоди. Тож молімося всі разом про Божу милість і
благословення для нашого народу, щоб він і надалі залишався народом християнським та щоб зростав
у вірі й свідомості власної гідності та відповідальності за своє майбутнє» – зазначив очільник району.
Контактні особи: Володимир Баган, тел. 0662270356, Мирослава Калинич, тел.: 0968372027.
Світлана БАГАН.

Áóä³âåëüíèé ä³ì «Ñ²À»
пропонує все для даху:
металочерепиця, плівки, шурупи, вікна дахові, обробки, лист
гладкий, вата, ринви, труби, металопрофіль, герметики.
Ціни – виробника.
Звертатися: м. Турка, вул.
Травнева.
Телефон: 0502043577.

Реабілітаційний
центр в Закіпцях
Рішенням сесії Турківської
районної ради передано в оренду громадській організації
«Спілка учасників АТО Галичина» нежитлові будівлі колишнього терапевтичного відділення
Турківської КЦРЛ (двоповерхова
будівля, загальною площею
562,6 кв. м; одноповерхова будівля, загальною площею 111,4
кв.м та погріб, загальною площею 20,2 кв.м.), які розташовані
за адресою: с. Закіпці, вул. Центральна, 50. Термін оренди – 3
роки.

Розпочато ремонт
дороги Львів-Ужгород
Напередодні розпочато ремонт дороги Львів-Самбір-Ужгород. На даний час ремонтні роботи проводяться зі сторони м.
Самбір до Турки. При введенні в експлуатацію асфальтного
заводу в м. Самбір (планується ввести протягом кількох
тижнів) ремонтні роботи розпочнуться у зворотному напрямку, тобто починаючи з Ужоцького Перевалу до Самбора. Загальна вартість робіт близько 500 млн. гривень.
«Нагадуємо, що ремонт даної дороги проводиться за митні кошти. Тому велика подяка голові Львівської обласної державної адміністрації Олегу Синютці за те, що він надав пріоритет нашій дорозі»,
– зазначив Олександр Лабецький.
Світлана БАГАН.

ПОЖЕЖУ ЗАГАСИЛИ ЛЮДИ
У середу, о 19 год. 42 хв., на пульт пожежно-рятувальної
частини м. Турка надійшло тривожне повідомлення про пожежу в с. Бережок – у житловій будівлі, розміром 12мх10 м, гр.
Лехновського Ф.В. 1965 р.н.
До приїзду рятувальників односельчанам вдалося пожежу загасити. Проте вогнем була знищена частина стелі, стіна та речі домашнього вжитку.
Причину займання встановлюють.
Наш кор.

Ãðîìàäà ñåëà Âîâ÷å âèìàãàº
ïîâåðíóòè çåìë³ ë³ñîâîãî ôîíäó
Відповідний запит на черговій сесії Львівської обласної ради
подано від депутата партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» - Андрія Прокопіва. Адресований він голові Львівської обласної державної адміністрації О. Синютці, начальникові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області А. Кавецькому – щодо проведення справедливого розмежування земель
лісогосподарського призначення Вовченської сільської ради,
що помилково відійшли у 1994 році до Присліпської, Шандровецької та Боберківської сільських рад Вовченського лісництва ДП «Турківський лісгосп».
Подібна ситуація є із землями лісового фонду Вовченського лісництва ДП “Турківський
лісгосп” Лімнянської та Хащівської сільських рад, які помилково були передані Боберківській
сільській раді.
Боберківська, Шандровецька,
Верхньояблунськ а та Присліпська сільські ради отримують попенну плату за вирубаний
ліс, який історично належав
зовсім іншим громадам.

Зокрема
прокуратурою
Львівської області вживаються
заходи щодо заявлення трьох
позовів про стягнення з ДП «Турківський лісгосп» на користь
місцевих рад понад 1 млн. 100
тисяч грн., на території яких
здійснено незаконні рубки лісу.
Прокуратурою встановлено, що
службові особи вказаного держпідприємства допустили незаконні рубки на території Вовченського лісництва, як на-

слідок було вирубано 299 дерев,
загальною кубомасою понад
550 м3, чим спричинено державі збитки на зазначену суму.
У разі задовільнення вимог
обласної прокуратури, Присліпська, Верхньояблунська та
Шандровецька сільські ради
отримають значні кошти за
фактично вирубаний вовчанський ліс, а вовчанська громада
не отримає жодної копійки.
Від імені громади села Вовче
звертаюся до керівництва ДЛ
«Турківський лісгосп» не проводити на спірній території
жодних рубок до того часу, поки
не будуть відновлені історичні
межі Вовченської сільської
ради.
Микола ЛИЛО,
депутат Турківської районної ради.

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм – 60-річчям – дорогого, люблячого, турботливого чоловіка, тата і дідуся – Івана Климентійовича
Павлика. Бажаємо міцного-міцного здоров’я,
щастя, миру, сонячних і світлих днів у житті, Божої
ласки на многії і благії літа.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас.
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – дружина Катерина, сини Олександр та Ігор, невістки
Марія і Галина, онуки Івасик, Олександр, Юрій, Владислав.

Із золотим ювілеєм чарівну турківчанку – дорогу, люблячу, дбайливу і чуйну доньку, сестричку і цьоцю – Руслану Романівну Лемець – від
щирого серця вітають мама, сестра Лілія та племінник Роман і бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я і життєвої наснаги, миру
та ясних сонячних днів, особистих успіхів, добра і
благополуччя, сімейного затишку, Божої ласки,
любові та Господнього благословення на многії і
благії літа!
Хай Господь Тобі дарує довгого віку,
В усьому удачу і щастя без ліку,
Хай обминають дім Твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І ніжності в серці бажаєм довіку.

Сердечно вітаємо із ювілеєм чарівну, чудову, щиру душею,
товариську і дуже добру подругу, жительку м. Турка – Руслану Лемець.
Бажаємо Тобі, дорогенька, міцного здоров’я, родинного щастя,
удачі, любові від рідних і близьких. Нехай множаться гаразди у житті,
повниться радістю душа, збуваються усі мрії і надії.
Божого Тобі благословення та опіки на цей рік і на
увесь Твій довгий і щасливий вік.
З роси і води – на довгу сотню літ.
Бажаєм щастя, благ людських по вінця.
Щоб весен тихих сонячне проміння
В душі будило ніжні почуття.
Щоб не торкалась скронь зими пороша
Щоб Ти пройшла через усе життя
Така, як є, – приємна і хороша.
З любов’ю і повагою друзі – сім’ї Мельників, Набокових,
Минів і Лугових.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 70-річним ювілеєм дорогу і люблячу доньку, маму і бабусю, жительку с. Радич –
Галину Дмитрівну Яворську – і бажаємо ювілярці доброго здоров’я,
родинного тепла, світлої радості у житті, Божого благословення на многії літа!
Вже срібні нитки заплелись у скроні,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде, як і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Хай квіти зів’януть з морозу,
А Ви щоб цвіли і цвіли.
З очей щоб не капали сльози,
Щоб завжди щасливі були.
Хай Бог Вам здоров’я дає,
А зозуля сто літ накує.
З любов’ю і повагою – дочки, сини, невістки, зяті, онуки.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

15 êâ³òíÿ 2016 ðîêó

о. Василь Поточняк:

«…ÂÀÆËÈÂÎ, ÍÅ ÑÊ²ËÜÊÈ ÒÈ ÆÈÂÅØ
ÐÎÊ²Â, À ÒÅ, ßÊ ÒÈ ÆÈÂÅØ»

Рік тому, 15 квітня, о 6 год. 15 хв. в італійському місті Брешія, на 42-му році життя, на 19-му році священства, відійшов у
Вічність о. Василь Поточняк – виконавчий секретар пасторально-місійного відділу УГКЦ, перший національний координатор
душпастирства для українців в Італії. У нашій пам’яті він назавжди залишився справжнім духівником, відданим Слугою Божим та великим патріотом України. Для нього воля Господа
була першим і найголовнішим життєвим правилом. Впродовж
короткого, але такого яскравого і світлого земного життя,
о. Василь в особливий спосіб показував нам, яким має бути християнин, як треба любити і прощати, вірити і жити, співчувати й співпереживати. І що Христос не приходить і не зникає, а є
постійним нашим Провідником у добрі та невдачах, у радості
та терпіннях. А тому є такими зрозумілими та глибоко
змістовними останні рядки «Духовного тастаменту (заповіту)», написаного ще за 2 роки та 8 місяців до смерті, знаючи
про свою невиліковну хворобу, у часі цілонічного чування в Єрусалимі 14-15 вересня 2012 р. Б., у Храмі Гробу ГНІХ, в яких у
смиренні сконцентровано відповідь на надзвичайно важливе запитання, а також повчання та вдячність.
«Чому Бог забирає мене?
У молитовній тиші я вдумувався в це питання ( вкотре поставлене за останні два тижні). Моя
остаточна відповідь – «Так треба». Саме тому молюся тими
днями за словами ап. Павла
«молитвою і благанням з подякою».
Хочеться дякувати Богу за
гарні роки життя в Україні,
Польщі, Росії, Італії, а також трохи у Франції.
Хочеться благодарити Бога за
покликання нести Божу любов
у світ відважно, не шкодуючи сил
і здоров’я.
Дякую Богу за обрані у головних темах правильні рішення, за
які не шкодую, а свідомий, що
Бог їх бачив і благословив.
За все дякую Богові!»
У цьому контексті є надзвичайно зворушливими й слова о.доктора Романа Федька, написані у спогадах про о. Василя Поточняка. «Особливо яскравими
з точки зору свідчення віри були
його останні роки життя, коли
невиліковна хвороба торкнулася його тіла, але не Духа. Про це
напевно скажуть більше ті, хто
товаришував йому в останні
місяці його земного життя на
півночі Італії, в місті Брешія. Однак і всім нам, що були на
відстані, отець Василь зумів багато проповідувати без слів.
Сприймаючи невиліковну хворобу не як прокляття, а як волю
Божу, він знову явив нам Людину, яка охоплена немочами, але
не є у відчаї, Чоловіка, який все
сприймає як є, але мужньо обходить параліч страху, і Священика, який жертвує свої терпіння, молитву і життя в наміренні
за навернення інших».
А ось що написала про о. Василя його співпрацівник і, як
сама каже, духовна дитина Іванна Рижан: «о. Василь мав гостро розвинений дар слухання
людей. Він чув те, про що не говорилось. І молився, багато молився за того, кого провадив.
«Якщо у серці смуток і тяжко –
не дивіться, що кажуть, чи як судять люди – дивіться на небо…
Найбільший дар від Бога людині
– це небо в душі. Це можливість
бачити, чути, дихати повітрям,
ходити ногами по рідній землі і
славити Господа на кожному
кроці. І хоч здається, що це мить,
але, так часто повторював, вона
складає наше життя. Робіть маленькі речі з великою любов’ю і
радійте малим речам», – не раз
повторював він це у розмовах.
Безперечно, о. Василь залишив нам найперше – чудовий
приклад служіння Господу, а ще
– багато повчань для роздумів
на життєвому паломництві:
«...де Бог кличе - там я є щасливий».

«Справжня проща – це постійний хід до Бога, постійний
шлях...».
«...важливо не те, скільки
років ти живеш, а те, як ти живеш».
«...Боже прощення та наше
пробачення собі й іншим – основа віри та життя людини».
«...Бог без мене «мене» створив, але, щоб «мене» спасти,
потребує мого прагнення, участі
й зусиль».
«Наші руки мають постійно
нести Божу любов, бо Бог хоче її
дати, та без наших рук Він її не
передасть».
«Виховуймо в собі смиренність, скромність та терпеливе й поблажливе ставлення до
помилок інших людей».
«Не носімо в серці непотрібних тривог, не розв’язуймо їх
самі, а довіряймо Богові».
«Діалог треба вести не зі спокусами, а з Богом у великій і глибокій молитві, бо молитва здатна розкодовувати слабкість людини».
«...тільки віра в Бога – справжня довіра до кінця, до сліз і
перемоги у випробуваннях –
надає сил іти далі й боротися...».
«...єднання з Творцем є запорукою зцілення душі й тіла,
сімейного порозуміння, церковного єднання та суспільної солідарності».
«...Важливо знати, куди ідемо,
з чим ідемо, за Ким ідемо».
«...у Таїнстві Єлеопомазання
Бог зцілює більше, ніж окремий
орган: Бог зцілює нашу любов».
«Християнин не повинен скаржитися на важкі випробування,
бо їх мають усі, але в молитві має
відкривати свій стан Богові».
«...якщо... наші діти щодня
приходитимуть до нас і нарікатимуть на поганий одяг, їжу, недостатність грошей, чи приємно
це буде нам? Чому ж ми так нарікаємо на Господа?»
«...наші люди, і це ознака
раба, продовжують вимірювати

своє щастя через порівняння з
сусідом».
«Великою спокусою для нас є
усвідомлення-рішення, що Бог
любить когось більше, ніж
мене».
«Криза віри починається від
моменту, коли ми себе запитали: «А що це мені дає?»»
«Не заберімо від нікого надії,
навіть в останнього, котрий узалежнений, не може вийти з цього стану – не заберімо в нього
надію, він не відкинутий Богом».
«Бог зцілює наше серце, а від
зціленого серця ми починаємо
любити - любити Бога, себе,
ближнього, обставини, ситуацію».
«Не смійте сумніватися в Україні! Не нарікайте на
Україну й наш народ!...Маємо пишатися нашим
народом! Мусимо робити кожен усе, що від нас
залежить, для спільної
перемоги, а не нарікати......
«...держава – це велика спільнота, яка складається з малих (сім’я) і
втішається справедливістю, чесністю, правами
і обов’язками, побудованими на любові. Так
як у сімейній спільноті
щастя базується на найкращих рисах і чеснотах
батьків, так і в державі
чесність і справедливість базуються на
правах і обов’язках кожного громадянина...».
«Не нарікаймо, а дякуймо; не
сумуймо, а радіймо; не користаймо, а служімо», – нехай це
буде кредо паломника».
«Проща розвиває віру через
служіння один одному».
«Бог потребує у своєму
служінні людину, тому не тікаймо, коли нас просять у чомусь
послужити».
«Якщо хтось із нас не дуже
хоче жертвувати і послужити
ближньому, то мірою такої нашої
віри відміряється і дар Божий».
«Важливо не те, скільки ми
помагатимемо, а як ми будемо
це робити, з якими мотивами,
щоб Божий план здійснився».
«Різне відхиляння від служіння ближньому в ім’я Боже, коли
ми можемо це зробити, – це
відхиляння від любові».
«Великі благодаті здобуваються великою жертвою. Тому ані
душевні спокуси сумніву й виснаженості під час прощі, ані випадкові звинувачення й образи, ані
дошкульні мозолі, розлади
шлунка й сонячні удари не зупинять нас у боротьбі за святість
наших душ, сімейну гармонію,
церковну ревність та суспільну
справедливість».
«Ми послані нести одні одним
силу Спасителя і Його підтримку в різних обставинах життя. Це
і є основа нашої дружби!»
«Справжня дружба – це не
тільки загальні слова розради й
підтримки, це передовсім «робити віруючий крок» молитвою,
жертвою, зусиллями».
Вчитуючись в ці рядки, вкотре
ловлю себе на думці – сьогодні
багатьом не вистачає мудрих настанов о.Василя, а тому
звідусіль ідуть і їдуть його земляки, знайомі й незнайомі, ті, хто
хоча б раз спілкувався з цим Великим Духовником, до місця його
останнього спочинку – у Зарваницю. А в своїх щоденних молитвах просять його заступництва й
опіки.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Із прекрасним піввіковим ювілеєм сердечно вітаємо нашу дорогу, милу і люблячу дружину і матусю – Руслану Романівну Лемець.
Від щирого серця бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я,
світлої радості в житті, мирного неба над головою, добра, тепла,
здійснення планів, Божої ласки на многії і благії літа!
Дружину й матусю рідненьку ми раді вітати
У день ювілейний, що врешті прийшов.
Для нас Ти, люба, найкраща у світі,
Твоя материнська нас гріє любов.
І ми із Тобою завжди нерозлучні,
Матуся до серця всіх нас пригорне.
І буде хай в Тебе все благополучно,
Для нас Ти усіх, мов то сонце ясне!
І хай же здоров’я міцним Твоє буде,
І радістю щирою сповняться дні.
Невтомно хай серце стукоче у грудях
На втіху, на радість всієї сім’ї.
З любов’ю – чоловік Віктор, сини Андрій та Євген.

Красиву, добру, щиру, хорошої душі сусідку – Руслану Романівну
Лемець – щиро вітають з ювілеєм, який вона святкує 15
квітня, сусіди – Сенчишини Надія і Богдан, Нанівські
Наталя та Іван – і бажають шановній ювілярці неба
безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого віку.
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із золотим ювілеєм дорогу нам людину – Руслану Романівну Лемець.
Бажаємо Тобі, рідненька, всього найкращого у житті. Нехай доля
дарує тільки щасливі миті та втілює все задумане
Тобою. Міцного Тобі здоров’я і довгого щасливого
віку під Божим і людським благословенням.
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.
З повагою – свекруха Ганна, швагро Олександр з сім’єю.

Щиросердечно вітаємо із днем народження дорогого і люблячого онука і племінника – Андрія Вікторовича Лемця з
Турки. Бажаємо Тобі, любий, міцного-міцного здоров’я, вірних і незрадливих друзів, здійснення усіх
мрій і бажань, любові, миру, добра і щасливої долі.
Нехай Господь Тобі у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо Тобі здоров’я й сили,
Земної радості й тепла.
З любов’ю – бабуся Ганна та дядько Олександр з сім’єю.

10 квітня відзначила свій ювілей жителька с. Верхнє Висоцьке –
Алла Іванівна Шепіда. Дорогу і люблячу дружину, матусю, доньку,
онучку і сестру від щирого серця вітають із цим святом
чоловік Євген, сини Олег, Андрій, Мар’ян, дочки Ліліана,
Василина, мама Євгенія, тато Іван, бабуся Вікторія,
брати Віталій, Іван і сестра Світлана – зі своїми сім’ями і бажають їй міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, любові, добра, достатку, Божої
ласки на многії літа!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, миру, злагоди в родині.
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість щоб жила у кожній днині.

Кохану і люблячу дружину – Оксану Богданівну Прокопів – жительку с. Шум’яч, з 35-річчям, яке святкуватиме 19 квітня, щиро
вітає чоловік Петро і бажає їй міцного здоров’я – з роси і води,
гарного настрою, невсипущої життєвої енергії, світлої радості, добра, миру, благополуччя, Божого благословення на многії літа!
В цей день вітаю Тебе зі святом,
Здоров’я зичу багато-багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
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Минулого тижня я отримав запрошення прибути на зустріч
у «Львівську політехніку», при якій функціонує Міжнародний
інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, з президентом Світового Конгресу українців Євгеном Чолієм. До нас
він приїхав із канадського Монреаля, щоб отримати з рук ректора «Львівської політехніки».професора Юрія Бобала диплом Doktor Hororis Causa.
мали відкриту зустріч з канадсьПід час зустрічі в офісі Міжнаким гостем у великому залі
родного інституту, який очолює
«Політехніки», який був заповдоцент Ірина Ключковська, я
нений вщерть. З цікавою докмав бесіду з Євгеном Чолієм. На
торською промовою виступив
її завершення, вручив п.Євгену
Євген Чолій. Він розказав про
запрошення і програму Шостих
стратегію Світового Конгресу укВсесвітніх бойківських фестин,
раїнців в умовах анексії Криму,
які мають відбутися у нас на Турросійської агресії на Сході Україківщині у 2017 році. Я попросив
ни. За останні роки п. Євген
поважного гостя увійти до склавідвідав 33 країни світу. І де б не
ду Організаційного комітету, на
був, всюди наголошував, що Укрівні уряду України, а також дораїна сьогодні не лише боронести до світової спільноти укнить свою незалежність, а й зараїнства інформацію про провехищає європейські цінності та
дення фольклорного заходу.
стримує просування агресора до
Приємно, що Євген Чолій дав
Європи.
згоду на участь у фестинах й поПід час перерви я мав зустріч
обіцяв сприяння у їх проведенні.
й з ректором «Львівської полПісля зустрічі у вузькому колі,
ітехніки», деякими депутатами
громадськість Львова, виклаВерховної Ради України, керівдацький склад та студентство
никами громадських організацій
вузу, а також 5 народних депута відомими людьми Львова,
татів Верховної Ради України,

яких я також запросив на Шості
Бойківські фестини.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного
центру фестин, Заслужений
працівник культури України.

3 стор.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із ювілейним днем
народження, який відзначила 12 квітня, дорогу,
люблячу дочку та сестричку, турківчанку – Любу
Миронівну Чудак.
Бажаємо Тобі і надалі залишатися енергійною,
щирою і турботливою, і щедрою на добро. Від щирого серця бажаємо Тобі сімейного благополуччя, здоров’я, родинного тепла, мирного неба над
головою, Божої ласки на многії літа.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
З любов’ю та повагою – мама, брат, сестра Ганя з сім’єю, сестра
Оксана з сім’єю та сестра Іванна з сім’єю.

Коханого чоловіка, люблячого, турботливого батька, жителя с.
Н.Висоцьке – Володимира Миколайовича Гусака – від щирого серця вітають з 45-річчям від дня народження, яке
відзначає 17 квітня, дружина Галина, дочки Ганна,
Анастасія, сини Назарій, Володимир, Богдан,
Андрій і бажають йому міцного здоров’я, щастя,
радості і довгих років життя.
Тобі сьогодні, рідний, 45.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі.

«РІДНА МОВО, КВІТНИ І ЖИВИ»
У Нижньояблунському НВК нещодавно пройшло багато цікавих заходів, приурочених Міжнародному дню рідної мови, ювілею української поетеси Лесі Українки та 202-ій річниці від дня
народження Великого Кобзаря –Тараса Шевченка.
Розпочалися святкування загальношкільною лінійкою «Мово моя материнська, квітни в душах і на
устах». А наступного дня відбувся тренінг, підготовлений вчителем Н. М. Квич. Своє велике пошанування рідній мові, її красі і величі школярі продемонстрували під час літературно-мистецького свята. Дню
народження Лесі Українки була приурочена лінійка на тему «Ні, я жива, я вічно буду жити».
9 березня, під керівництвом вчителя української мови і літератури Л. І. Гацько, відбулося урочисте
відкриття Шевченківських днів. Тим самим учні долучилися до загальнонародного пошанування нашого славного Кобзаря. Вони провели усний журнал «Тарас Шевченко – співець краси рідного краю»
(вчитель В. С. Сливар). З натхненням і душевним трепетом декламували школярі поезію Шевченка на
конкурсі читання. Серед 7-9 кл. переможцем стала Уляна Пукшин, серед 5-6-х – Олександра Мишковська, серед школярів 1-4 класів – Софія Германович. А учні 7-А класу, під керівництвом вчителя
Л.І.Питчак, підготували і провели літературно-музичну композицію «До тебе я, Тарасе, йду». Літературно-музичні композиції, присвячені Кобзарю і Україні, провели разом із вчителем М.В. Луб й учні 6-А та
8-А, 7-А і 7-Б класів. Завершився цикл заходів літературною композицією «Усі ми знаємо Шевченка».
Любов ГАЦЬКО,
вчитель української мови і літератури Нижньояблунського НВК.

ЗВІТ ПРО ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2016 РОКУ
Уже багато місяців поспіль Україна знаходиться в стані неоголошеної війни. Із кожним днем активізується громадська
допомога бійцям. Приємно усвідомлювати, що в теперішні,
вкрай складні часи, є люди, котрі допомагають тим, хто береже наш мир і спокій. У березні Турківщина також відправила
на лінію оборони чергову благодійну допомогу.
берци рифлені – 430 грн.;
Залишок: 12408 грн.
бінокль – 650 грн.; бушлат – 420
Прихід:
грн.;окуляри захисні – 130 грн.;
Євгенія Дмитрус – 200 грн.;
рюкзак камуфляжний – 80 л. –
Ганна Юричко – 100 грн.; люди 355 грн.; розгрузка тактична –
100 грн.
710 грн.; костюм – дощовик –
Всього: 400 грн.
250 грн.; рюкзак камуфляжний
Залишок: 12808 грн.
військовий – 450 грн.; форма
Розхід:
мультикам – 680 грн.; парка до
відправка посилки – 67 грн.;
форми – 550 грн.; гольф тактичкаремат – сидушка – 5 шт. – 225
ний – 256 грн.; підкладки войгрн.; балаклава – 2 шт. – 90 грн.;
лочні –5 пар – 20 грн.; відправліхтарик тактичний – 4 шт. – 670
лення трьох посилок – 64 грн.;
грн.; наколінники тактичні – 2
допомога пораненому бійцю –
пари – 186 грн.;окуляри тактичні
2000 грн.
– 400 грн.; берци – 5 пар – 2200
Разом: 17346 грн.
грн.; берци бундес – 502 грн.;
Залишок: 4538 грн. (борг)
форма українська – 4 пари –
Отримано від:
1040 грн.; форма бундес – 635
Видано і відправлено в зону
грн.; рукавиці тактичні – 282 грн.;
АТО за кошти громадян:
наколінники тактичні – 10 пар –
каремат – сидушка– 5 шт.; ба992 грн.; каремат зимовий - 2 шт.
лаклава – 2 шт.; ліхтарик тактич- 300 грн.; компас – 2 шт. – 48
ний – 4 шт.; наколінники тактичні
грн.; рукавиці тактичні – 5 пар –
– 2 пари; окуляри тактичні; бер520 грн.; наколінники і налокітци – 5 пар; берци бундес – 2 пари;
ники – 350 грн.; кепка літня – 4
форма українська – 4 пари; форшт – 200 грн.; чоботи гумові з утепма бундес; каремат зимовий – 2
лювачем – 130 грн.; бензопила
шт.; компас – 2 шт.; рукавиці так– 1150 грн.; масло до бензопитичні – 6 пар; наколінники з нали – 44 грн.; ланцюг до бензолокітниками; кепка літня – 4 шт.;
пили з пильником – 250 грн.;

чоботи гумові з утеплювачем;
бензопила; масло до бензопили; ланцюг до бензопили з пильником; берци рифлені; бінокль;
бушлат; окуляри захисні; рюкзак
камуфляжний; розгрузка тактична; костюм – дощовик; рюкзак камуфляжний військовий;
форма мультикам – 2 пари; парка до форми; гольф тактичний;
підкладки войлочні; шапка бундес; спальник; штани бундес.
Активна була громада с. В.Яблунька – зібрали близько 1000
кг продуктів, які будуть відправлені добровольчим батальйонам.
Пенсіонери: жителька м. Турка М. Яворська – 100 грн., М.Петрик та А.Годій – консервація.
Громади Середньої та Торішньої Турки зібрали 324 кг. продуктів, які були відправлені через «Нову пошту» добровольчому батальйону «Січ».
Висловлюємо вдячність усім,
хто спрямовує свої дії для миру,
для перемоги.
Ми переконані, що окрім матеріального сприяння армії і
добровольчим батальйонам,
солдатам важливо відчути і моральну підтримку народу. Тому
допомагати бійцям АТО і закликати до благодійництва плануємо і надалі.

Парафіяни с. Присліп щиросердечно вітають з днем народження настоятеля храму Різдва Іоана Хрестителя о. Віталія. Бажаємо
Вам міцного здоров’я, миру, щастя, добра, Божої ласки. Будьте щасливі Ви і Ваша родина, хай Господня благодать осяває усі Ваші добрі
задуми і плани, здійснюються мрії та успішною буде праця на Славу
Божу.
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з небес осяває
Промінням сонця золотим.
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Дорогого сина, брата, онука і племінника – Василя Васильовича
Крупчака із с. Ропавське – щиросердечно вітають з 20-річчям тато
Василь, мама Алла, брат Володимир, бабуся Катя, дідусь Володимир, бабуся Марія, з Турки – цьоця Зоня з сім’єю, з Хмельницька –
цьоця Маруся з сім’єю, з Перечина – цьоця Стефа з сім’єю і бажають йому міцного-міцного здоров’я, щасливої долі, вірних і надійних
друзів, любові, добра, миру, Божої опіки на многії літа.
У цей день, барвистий і прекрасний,
20 виповнилося Тобі.
Нехай для Тебе ранки будуть золоті
Цвітуть троянди у Твоїм житті.
Поруч хай крокують вірність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми, бажання,
Доля хай сміється ніжно й малиново,
А життя проходить в радості й любові.
Хай здоров’я буде, як вода з криниці
І нехай не згасне усмішка з обличчя.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із 60-річчям від дня народження
водія амбулаторії с. Либохора – Василя Івановича
Миня і бажають ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого віку.
Хай береже Вас Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
В здоров’ї, радості прожити
Бажаєм много-много літ!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ від
щирого серця вітають з ювілейним днем народження завідувача ФАПу с. Нижнє – Євдокію Степанівну Затварницьку – і бажають їй міцного-міцного здоров’я, великого людського щастя, родинного благополуччя, Божої опіки на довгій життєвій
дорозі.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
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Тому що ліс – народне багатство
Ліс – величезне, ще не до кінця нами оцінене багатство, дане Богом, а тому наш відповідальний людський обов’язок – берегти
його як Господнє творіння для суспільного блага, для прийдешніх поколінь.
З давніх-давен люди бережно ставились
до лісу. Він дав людині тепло, їжу, захищав
від природних катаклізмів і ворогів. Люди, в
свою чергу, охороняли ліс від пожеж, проводили рубки догляду за лісом, вирубували
спілий та перестійний ліс, а на його місце
саджали молоді саджанці. Та, на превеликий жаль, ситуація зараз докорінно змінилася. Сьогодні всі говорять: «Час такий».
Не час такий, а ми самі такі. Прикладом
може стати такий факт: 31.03.2016 року у
Либохірському лісництві, квартал 7, виділ
20 обходу №1, державною лісовою охороною підприємства було виявлено жителя с.
Карпатське (Василя Ціка – 01.01.1980 р.н.),
який прийшов вчинити самовільну порубку
лісу, і його зустрів майстер лісу ввіреного
обходу. На запитання, що він з бензопилою
робить у лісі, лісопорушник відповів, коли
завів бензопилу: «Я прийшов до лісу і зріжу
собі два дерева, бо я заборгував у магазин
за випивку гроші. А тебе, якщо ти будеш мені
перешкоджати, ще й наб’ю і розіб’ю твій фотоапарат». Після цього лісопорушник зрізав два дерева, породи смерека, заподіявши державі
збитків на суму 2199,03 грн. Майстром лісу на вищевказаного лісопорушника було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено йому повідомлення про розгляд адмінпостанови. В разі неявки лісопорушника та несплати в добровільному порядку
штрафу, адмінпостанову направимо до державної виконавчої служби Турківського району для примусового виконання. А матеріали про
лісопорушення будуть передані у Турківський районний суд для відшкодування нанесених збитків.
Ця незаконно зрубана деревина – далеко не та, яку використовує місцеве населення для приготування їжі та обігріву житлових приміщень. На превеликий жаль, майже вся незаконно зрубана деревина перейшла через приватні пилорами, яких у зоні діяльності нашого
підприємства більше 50. Лісові масиви, де вчиняють незаконні вирубки (забираючи чотириметровий, п’ятиметровий, шестиметровий
асортимент, а вершки та хвоя залишаються), захаращуються порубочними рештками. І роблять це самі ж місцеві жителі, особливо в
лісофондах Либохірського (с. Карпатське, с. Либохора), Яблунського (с. В.Яблунька, с. Боберка), Боринського (с. Яблунів, с. Н.Висоцьке)
лісництв.
Від імені працівників лісової охорони, закликаю громадян повернутися обличчям до вирішення цієї проблеми, адже за незаконну
вирубку лісу передбачена адміністративна, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність.
Василь КОВАЛЬЧИН,
провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Боринське ЛГ».

Разом садили ліс
Протягом багатьох років уже стало традицією, що наше
підприємство залучає до створення лісових культур представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, духовенство та небайдужих жителів району. Цей рік не
став винятком. Так в суботу 9 квітня, відбулася посадка лісових культур в Боринському лісництві в кв. 43, вид. 11. В цьому
заході взяли участь: голова Турківської РДА Олександр Лабецький, голова Турківської районної ради Володимир Лозюк,
голова Нижньовисоцької сільської ради Ярослав Ірод, настоятель Церкви Пресвятої Трійці УПЦКП с.Нижнє Висоцьке о.Роман та працівники контори ДП «Боринське ЛГ».
Після освячення сіянців всі приступили до роботи. Загалом на
площі 1,0 га було посаджено 4 тис.шт. ялиці білої, 950 шт. сіянців
клена-явора та 50 шт. бука лісового.
Директор підприємства закликав керівництво району не бути осторонь і долучатися до всіх заходів з відтворення та збереження
лісових багатств.
Прес-служба ДП «Боринське ЛГ»

Визначено переможців
12 квітня в приміщенні Боринського НВК ДП «Боринське лісове господарство» спільно з відділом освіти Турківської РДА
при підтримці керівництва Регіонального ландшафтного парку «Надсянський», провели конкурс на кращий дитячий твір
та кращий дитячий малюнок на тему «Людина та Ліс» в рамках Акції «Майбутнє лісу – у твоїх руках». Мета конкурсу –
виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, збагачення зацікавленості у збереженні лісових
насаджень, дотримання правил поведінки в лісі, поширення
знань про ліс.
У конкурсі взяли участь учні Бітлянського, Боринського, Сигловатського, Верхненського, Верхньояблунського, Либохірського, Нижньотурівського та Нижньовисоцького НВК. Всього – 26 учнів.
Визначення переможців проходило в двох номінаціях – «Кращий
дитячий малюнок» та «Кращий дитячий твір».

У номінації «Кращий дитячий малюнок»:
- перше місце – учениця 3 класу Бітлянського НВК Сокаль Юлія;
- друге місце – учень 4 класу Матківського НВК Павко Ігор;
- третє місце розділили між собою – учень 3 класу Нижньовисоцького НВК Щебликин Максим та учень 2 класу Боринського НВК
Рик Андрій.
У номінації «Кращий дитячий твір»:
- перше місце – учениця 7 класу Верхненського НВК Москаль
Інна;
- друге місце – учень 8 класу Матківського НВК Височанський
Сергій;
- третє місце також розділили між собою – учениця 7 класу Боринського НВК Кріль Тетяна та учениця Верхньояблунського НВК
Іванюк Наталія.
Переможців нагороджено грошовими преміями, в розмірі 500,
400 та 300 грн.
Прес-служба ДП «Боринське ЛГ».

ДП «Боринське лісове господарство» з 20 березня 2016 року проводить реалізацію дров паливних різних порід – з завезенням у
двір споживача і без завезення, згідно доданої таблиці
Отоварення буде проводитись в 23
Вартість
Вартість 1 м
в т.ч.
тижневий термін після замовлення за
3
№
Назва
Ціна
1
м
,
телефонами:
(03269)3-42-97,
завезення
з завезенням,
ПДВ,
Порода
лісопродукції
грн.
0504318786, 0504318779 - відділ реа- з/п
1 м3, грн.
грн.
грн.
лізації та секретар (уточнювати прізви1
Дрова
паливні
ліщина
216,00
120,00
336,00
56,00
ще, хто прийняв замовлення).
2
Дрова паливні
вільха
216,00
120,00
336,00
56,00
Оплата буде здійснюватись в день
завезення дров паливних у двір спожи3
Дрова паливні
хвойні
222,00
120,00
342,00
57,00
вача.
4
Дрова паливні
букові
297,60
150,00 '
447,60
74,60
Бажаючим взяти участь в заготівлі
дров паливних на очистках, буде зменшена ціна на дрова паливні згідно актів виконаних робіт по цивільно-правових угодах.

Дружина Ольга, діти, онуки,
свати зі Львова та всі рідні
вітають із 60річчям Володимира Петровича Богайчика
– жителя с.
Бітля – і бажають
йому
міцного здоров’я,
миру, родинного
тепла, Божого благословення на
многії літа!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна
дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії
літа!

Коханого чоловіка, турботливого татуся, жителя с. Красне –
Ігоря Володимировича Кропивницького вітають з 25річчям, яке він
святкував
12
квітня, кохана
дружина Василина і дочка Даринка та бажають ювіляру:
Наш люблячий, ніжний, найкращий у світі,
З Тобою нам затишно завжди і світло.
Ти – гарний господар і тато
чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Таточку, татусю, найрідніший мій,
Таточку, татусю, Ти один
такий.
Будь же Ти, татусю, завжди молодий!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, що Тобі, рідний,
треба,
А Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі та довгі
літа!
До привітань приєднуються
тесть Любомир, теща Любомира, швагро Микола, свісті Валентина, Марія, Наталія зі своїми
сім’ями.

Вчителі української мови та
літератури Розлуцького НВК
щиро вітають з днем народження методиста
районного
відділу освіти –
Марію Петрівну
Янінович – добру, щиру, приємну і світлу душею людину і бажають їй міцного здоров’я,
сонячних днів у житті, здійснення усіх мрій, миру, добра, Божої
благодаті та довгих років життя.
Нехай сміється сонечко у
Ваше віконечко
І його промінчики звеселяють Вас.
З днем народження вітаєм,
Від душі ми Вам бажаєм,
Щоб життя було яскраве,
Світле, добре і цікаве.
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Фракція Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді України вийшла з переговорного процесу про створення нової коаліції, а партія перейшла у демократичну, проєвропейську опозицію до влади. Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко під час робочого візиту
до Львова, де зустрічалася з однопартійцями та медіа Львівщини.
На думку політика, за нинішніх умов, коли постмайданна влада зливається зі «старою олігархічною
мафією», коли в умовах гострої соціально-економічної кризи фактично відбувається «знищення кожної української родини», такий крок - єдино правильний. Попри перехід в опозицію, лідер «Батьківщини» запевнила, що її команда у парламенті підтримуватиме всі «правильні» і «потрібні» законодавчі
ініціативи.
Юлія Тимошенко повідомила, що
рішення про опозиційність до нинішньої влади було ухвалено за
підсумками партійних дискусій у всіх
регіонах, де обговорювали шляхи
виходу із гострої політичної і соціально-економічної кризи у країні. На
думку членів ВО «Батьківщина»,
шанс, наданий Майданом для поступу держави, вкотре було змарновано. Всі владні інститути, зокрема
уряд, парламент, не виправдали
довіри народу, паразитують на житті
українців. На переконання Тимошенко, нині повторюється ситуація
2005 року, коли вище керівництво
держави, переслідуючи приватні
інтереси, зливається з представниками старої системи. Такий курс
лідер «Батьківщини» назвала руйнівним.
В опозиції до влади команда
«Батьківщини» насамперед працюватиме над проведенням усіх необхідних розслідувань, які стосуються
корупції на бюджетних грошах, роботи тіньової сфери в політико-олігархічній змові, а також над виконанням п’яти вимог, що їх партія сформувала до парламенту: повного
розриву зв’язків уряду з олігархатом, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, продовження
мораторію на продаж землі до 2019 року, зниження тарифів на газ до ринково обґрунтованих, доведення зарплат, пенсій, стипендій та інших соціальних доходів і виплат до рівня, який покриває інфляцію за два останні роки. Юлія Тимошенко наголосила: «Ми зобов’язані змінити соціально-економічний курс держави. Зобов’язані повернути людям надію. І середньому класу, і тим, хто нині перебуває
практично в економічному тупику. Тобто наше завдання – і підняти економіку країни і покінчити з
соціальною несправедливістю. Наше завдання – тиснути на владу так, як ми можемо, щоб реально
здобути Україні ефективний стратегічний шлях розвитку». На думку лідера «Батьківщини», сьогодні –
критичний момент для України, але водночас не можна втрачати надії, віри, впевненості, треба просто
діяти правильно, а не йти за обставинами: «Українському суспільству потрібно об’єднатися й обрати
шлях, яким рухатися. Як партія, що має 15 років політичного життя, вміє працювати в опозиції, вважаємо, що потрібно об’єднувати український народ. Об’єднувати для конституційної, мирної, але наполегливої боротьби за своє життя, своє майбутнє, проти війни, засилля кланів, корупції, несправедливості.
І ми будемо об’єднувати народ України».
Юлія Тимошенко зазначила, що треба дослухатися до людей, мудрість яких виводила Україну з
найскладніших ситуацій. Команда «Батьківщини» переконана, що суспільство нині значно мудріше й
чесніше за політиків, і люди вже дали свою оцінку владі: 90% вважає, що потрібне негайне її перезавантаження.
Юлія Тимошенко висловилася і щодо долі несправедливо ув’язненої у Росії Надії Савченко, народного депутата від «Батьківщини». Назвала Надію прикладом того, як треба боротися за Україну. За словами Тимошенко, є шанси на звільнення українки, про це, за її інформацією, домовилися США і Франція - Надію або обміняють, або відправлять її на Батьківщину відбувати «покарання». Юлія Тимошенко
заявила, що багато хто у владі не хоче повернення Надії Савченко в Україну, бо вона не йтиме на
компроміси, буде «потужним чинником української політики».
Також під час перебування у Львові Юлія Тимошенко взяла участь у виборній конференції Львівської
обласної партійної організації, де було обрано голову партійного осередку. Ним став Михайло Цимбалюк. Також команда «Батьківщини» Львівщини обрала обласне бюро, контрольно-ревізійну комісію та
делегатів на Всеукраїнський з’їзд партії.

ÇÍÀÉØËÈ ÑÂÎÞ
Ñ²Ì’Þ Â ÀÌÅÐÈÖ²
У службі у справах дітей Турківської райдержадміністрації на первинному
обліку дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, нині перебуває 18 таких підопічних, які мають право на усиновлення. Усім їм потрібна
сім’я, тепла батьківська любов та піклування. І щасливі ті, кому випадає такий подарунок долі. Так, відповідно до рішення Червоноградського міського суду
Львівської області, від 17 березня 2016р., було усиновлено громадянином США
двоє дітей одного із сіл нашого району, позбавлених батьківського піклування.
У 2011 році батьків цих дітей – хлопчика, 1999 р.н, та дівчинки, 2004 р.н. , у зв’язку із
зловживанням алкогольними напоями, було позбавлено батьківських прав. А наперед, за рішенням виконкому місцевої ради, ще до позбавлення дітей батьківського
піклування, представники служби у справах дітей Турківської РДА, разом з міліцією,
забирали їх у матері. Односельчани, вчителі, сільська влада просили щось зробити,
бо вже не було сили дивитися, як поневіряються ці діти та в яких нелюдських умовах
вони живуть. Працівники служби пригадують, як все було. Дівчинка плакала, бо боялася покинути рідну домівку, та й страх перед невідомістю був. А хлопчик навіть намагався втекти з кімнати через вікно. Проте міліціонер, відчуваючи, що таке може статися,
на той момент вже був біля вікна і зловив малого втікача. Брата й сестру було влаштовано в Червоноградську школу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ ÄÎÕÎÄÈ
Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції», оприлюднюємо доходи за 2015 рік державних
службовців та працівників органів місцевого самоврядування.
Шугало Михайло Васильович
Посада
–
Розлуцький
сільський голова
Члени сім’ї декларанта: баба
– Шугало А.М.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
14559,73, членів сім’ї – 22332,96.
В т. ч.
- заробітна плата, інші виплати
та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору (грн.): декларанта – 14559,73, членів сім’ї –
22332,96.
Земельні ділянки членів сім’ї:
загальна площа – 21908 кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 80 кв.м.
Буштин Галина Миколаївна.
Посада – секретар Нижньовисоцької сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Буштин В.М., дочка – Буштин О.В., син Буштин – В.В., дочка
– Буштин А.В., син – Буштин І.В.,
син – Буштин М.В., син – Буштин
М.В., дочка – Буштин М.В.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 110178,
членів сім’ї – 45547.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати
та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору (грн.): декларанта – 49155; членів сім’ї – 41747.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 61023.
- інші види доходів (грн.) (стипендія): членів сім’ї – 3800.
Земельні ділянки членів сім’ї:
загальна площа 14900 кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 196,3кв.м.
Автомобілі легкові членів сім’ї:
ЗАЗ ТЕ 698р., об’єм 1,300, 2008
р.в.
Лозюк Володимир Омелянович
Посада – голова Турківської
районної ради
Члени сім’ї: дружина – Лозюк
Н.О., дочка – Лозюк В.В., дочка –
Лозюк Б-М.В.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
68727,96, членів сім’ї – 85149,97.
в т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати
та винагороди, нараховані (вип-

лачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору (грн.): декларанта – 68727,96 членів сім’ї –
85149,97;
Земельні ділянки декларанта:
загальна площа 1,3608 га.
Інше нерухоме майно декларанта: загальна площа 153,2 кв. м.
Земельні ділянки членів сім’ї:
загальна площа 2,0 га.
Автомобіль легковий декларанта: Ніссан-Навара, 2,5 д., 2008
р.в.
Команяк Василь Зеновійович
Посада – секретар Розлуцької
сільської ради
Члени сім’ї декларанта: мати
– Команяк Г.Г.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
47663,24, членів сім’ї – 15256,00.
В т. ч.
- заробітна плата, інші виплати
та винагороди, нараховані, (виплачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору (грн.): декларанта – 47663,24, членів сім’ї –
15256,00.
Земельні ділянки членів сім’ї:
загальна площа 29165 кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 85 кв.м.
Федорчак Андрій Григорович
Посада – Верхньояблунський
сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дружина – Федорчак Л. Г.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
63930,77, членів сім’ї – 24800.
В т. ч.:
- страхові виплати, страхові
відшкодування, викупні та
пенсійні виплати, що сплачені
декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного
забезпечення та пенсійного вкладу (грн.): членів сім’ї – 13180;
- дохід від провадження
підприємницької та незалежної
професійної діяльності (грн.):
членів сім’ї – 11620.
Земельні ділянки декларанта:
загальна площа 17300 кв.м.
Житлові будинки декларанта:
загальна площа 81 кв.м.
Гаражі декларанта: загальна
площа 40 кв.м.
Автомобілі легкові декларанта: ВАЗ 21053, 1500 куб. см., 1995
р.в.

– Там для них були створені усі належні умови для проживання і навчання та дбайливий догляд з боку вихователів, Дівчинка показала себе з дуже хорошої сторони,
стала відмінницею навчання, у неї появився нахил до гуманітарних наук. Не відставав
від сестрички і брат. На той час у школі уже діяла спеціальна програма з оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, завдяки якій діти дістали можливість поїхати на відпочинок та оздоровлення за кордон – у США, – розповідає Марія Лило, заступник начальника – начальник відділу з опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей Турківської РДА. – У Сполучених Штатах вони
тісно здружилися з дітьми однієї з американських сімей, особливо дівчинка, яка знайшла тут подругу, молодшу від себе на рік. Та й ця сім’я, в якої також було двоє власних
дітей, дуже полюбила їх. З тих пір Олександра (так назвемо дівчинку) уже встигла
побувати в американській сім’ї 5 разів, а Мирослав гостював в Америці лише один
раз. Тісна дружба перейшла у щось більше, сімейне. І одного разу американці, в яких є
усі умови для проживання, ошатний будинок, запропонували дітям з Турківщини стати
членами їхньої сім’ї. Дівчинка, звичайно, зраділа, виявила бажання відразу, а Мирослав сказав: «Дайте мені час. Я подумаю і потім відповім». Очевидно, у нього ще
жевріла надія на повернення матері або ж хотів попросити у неї поради. Він набрав
номер маминого телефону, але замість теплих і ніжних слів, почув у трубці п’яний та
черствий жіночий голос і ще раз відчув, що він мамі не потрібен. Наступного ж дня дав
згоду на від’їзд до США. Це ще раз підтверджує, що кожній дитині потрібна родина. Це
дуже проста правда. І ми всі глибоко в серці знаємо її, і знаємо, що саме в сім’ї, в якій
тебе люблять, розуміють і турбуються, дитина має шанс на повноцінний розвиток, на
щасливе майбутнє. Самотні діти чекають на тата і маму, а ми чекаємо на громадян, які
відчувають в собі силу і бажання допомогти цим дітям. Тому дуже раді, що ще двоє
наших діточок матимуть повноцінну сім’ю і, віриться, щасливу долю.
Ольга ТАРАСЕНКО.

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ Ó×ÀÑÒ² Ó ÂÈÑÒÀÂÖ²
«ÂÅËÈÊÎÄÍ²É ÄÈÂÎÑÂ²Ò»
Протягом останніх 25 років у нашому місті районним Народним домом, районним відділом
культури і туризму проводиться велике рукотворне свято – Великодня виставка писанок,
великодніх рушників та композицій, дитячого малюнка «Великдень очима дітей». Кожного
року її учасниками є майже сто осіб, які представляють до 500-550 робіт. Активну участь у
проведенні цієї традиційної святкової виставки завжди беруть Турківська центральна бібліотечна система, народний музей «Бойківщина» (завідувач Р.Я. Юсипович), районний Народний
дім і сільські народні доми району.
Слід відзначити, що з кожним роком зростає майстерність наших писанкарок, відрадно, що відроджується мистецтво написання давніх та оригінальних бойківських писанок.
Свою вагому частку у проведення таких виставок вносять майстри, майстрині, народні умільці як Турки, так і
району. Серед них – Розалія Канарєєва (вишивальниця,
м. Турка), Олександра Цуняк (писанкарка, м. Турка), Ольга
Сверлович (писанкарка, с. Бітля), Катерина Ціко (робить
писанки з бісеру, святкові композиції, с. Либохора), Олена Костишак (писанкарка, с. Присліп), Надія Куприч (виготовляє вироби з паперу, вишиває, м. Турка), Марія
Яворська (пише писанки-мальованки, с. Явора), Галина
Дем’ян (писанкарка, м. Турка) та багато-багато інших талановитих особистостей.
Цього року, 3-4 травня, у м. Турка, у культурно- мистецькому центрі «Україна» буде проведена 25а, ювілейна, Великодня виставка «Великодній дивосвіт». Запрошуємо усіх бажаючих взяти в ній
участь, представивши свої вироби. Найкращі роботи будуть відзначені грамотами, а всі учасники –
подяками Турківської РДА, районного відділу культури та районного Народного дому.
За довідками звертатись у районний Народний дім (м. Турка, вул. Міцкевича, 27), до провідного
методиста з народних промисліів Миколи Комарницького.
Запрошуємо усіх жителів та гостей міста і району відвідати Великодню виставку. На вас чекатимуть
дивовижні писанки, мереживо вишитих рушників та багато чого унікальногого, несподіваного і цікавого.
Наш кор.

Ð²ØÅÍÍß
Від 06.04.2016р. № 18
Про благоустрій міста і підготовку до Великодніх свят
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника КП «Турківське житлово-комунальне
управління» В.І. Драча про благоустрій міста і підготовку до Великодніх свят та керуючись
ст.30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Турківської міської ради вирішив:
1. Інформацію начальника КП
«Турківське житлово-комунальне управління» Драча В.І. «Про
благоустрій міста та підготовку до
Великодніх свят» взяти до відома.
2. Зобов’язати керівників
підприємств, установ, організацій різних форм власності,
підприємців, мешканців багатоквартирних будинків та індивідуального сектору, релігійні громади усіх конфесій, які знаходяться на території м. Турка,
прибрати та впорядкувати прилеглі території, водостічні канали (фоси).

3. КП ТЖКУ ( Драч В.І.) провести роботу з покращення благоустрою міста, а саме:
– провести очистку і побілку
бордюр;
– провести облагородження
живоплоту, привести у належний
стан квітникові клумби;
– очистити від сміття територію берегів річок Яблуньк а і
Літмир;
– вести контроль за якісним
прибиранням вулиць міста
двірниками;
– надавати допомогу транспортними засобами підприємствам, установам, організаціям

різних форм власності для вивезення сміття;
– організувати та вивезти
сміття з прилеглої території кладовища з метою не нагромадження.
4. Дане рішення довести до
відома шляхом розміщення на
офіційній веб-сторінці міської
ради та в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням
рішення покласти на заступника міського голови з виконавчих
питань Р.В.Набокова.
Геннадій КОГУТ,
міський голова.

Турківська міська рада повідомляє про те, що, згідно рішення виконкому від 06.04.2016р. №
19, буде проводитись впорядкування квартирної черги міської ради. Особам, які перебувають
на квартирному обліку, необхідно звернутись до Турківської міської ради та подати документи до 01 червня 2016 р. згідно додатку:
зареєстровані у житловому приДодаток
на квартирному обліку, а також
міщенні разом з ним;
ЗАТВЕРДЖЕНО
чоловіка/дружини (у разі одру– копії свідоцтв про право
рішенням виконавчого комітеження), якщо вони зареєстровласності
та технічні паспорти
ту від 06.04.2016р № 19
вані за іншим місцем проживан(при наявності приватного житПорядок
ня;
ла у черговика або члена його
проведення перереєстрації
– громадяни, які винаймають
сім’ї);
громадян, які перебувають на
житло, надають договір найму/
– довідка з місця роботи /наквартирному обліку за місцем
піднайму, завірений належним
вчання/
або копія пенсійного
проживання при виконавчому
чином;
посвідчення черговика;
комітеті Турківської міської
– копії паспортів (ст. 1, 2, 10 та
– документ, який дає право на
ради та потребують поліпшенвсі сторінки з відмітками реєствключення
до пільгової черги
ня житлових умов.
рації) черговика та повнолітніх
(оригінал або копія, завірений,
1. Цей порядок визначає прочленів сім’ї;
належним чином).
цедуру проведення перереєст– копії свідоцтв про народ3. У разі виявлення змін у обрації громадян, які перебувають
ження дітей;
лікових даних, спеціаліст внона квартирному обліку при вико– копія свідоцтва про одрусить відповідні зміни в особисту
навчому комітеті Турківської
ження;
справу квартирного обліку.
міської ради та потребують пол– копії інших документів, що
4. Громадянам, які пройшли
іпшення житлових умов.
засвідчують зміни у складі сім’ї
перереєстрацію,
видають відпо2. Перереєстрація проводить(розлучення, смерть, тощо);
відну довідку, дублікат якої зберся з 31 квітня до 1 червня – кожні
– копії довідок про присвоєнігається в особовій справі.
три роки – на підставі наступних
ня ідентифікаційного номера
5. Інформація про громадян,
документів, які будуть надані
всіх членів сім’ї;
які пройшли перереєстрацію і
громадянами спеціалісту з буді– довідки з бюро технічної
підтвердили право на поліпшенвництва та квартирного обліку
інвентаризації про наявність/
ня житлових умов, вноситься в
Турківської міської ради.
відсутність приватного житла у
Єдиний державний реєстр.
– довідки з місця проживання
черговика, членів його сім’ї, які
Геннадій КОГУТ,
про склад сім’ї та реєстрацію
перебувають на квартирному
міський голова.
всіх членів сім’ї, які перебувають
обліку, та членів його сім’ї, які
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Дорогого брата і вуйка – Степана Миколайовича Гав’яка із м.
Турка – з 80-річчям від дня народження, яке відзначив 14 квітня,
щиросердечно вітають сестра Марія, племінниця Мирослава та її
діти – Віталій і Оленка. Люблячому ювілярові вони бажають доброго здоров’я, радості від кожного прожитого дня, родинного тепла,
миру, рясних Божих благословінь.
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

Колектив працівників пологово-гінекологічного відділення Турківської КЦРЛ щиросердечно вітає з ювілейним днем народження
старшу медичну сестру – Катерину Іванівну Богдан – і бажає шановній ювілярці великого людського щастя, родинного тепла, міцного
здоров’я, радості, добра, достатку, Божого благословення – на
многії і благії літа!
Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Дорогу, люблячу, найкращу у світі сестричку – Катерину Іванівну
Богдан – щиросердечно і з великою любов’ю вітають з 65-річчям
від дня народження, яке вона святкує 18 квітня, сестра Марія з
сім’єю, брат Михайло з сім’єю і племінники та бажають їй гарного
весняного настрою, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, любові, миру і Божого благословення.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Тобі в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження старшу медсестру акушерсько-гінекологічного відділення –Катерину Іванівну Богдан – і бажають їй міцного здоров’я – з роси і води,
невичерпної життєвої енергії, родинного тепла, миру,
добра, Божого благословення на многії літа!
Хай Вас щастя, як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

19 квітня святкуватиме свій ювілей вчитель початкових класів
Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. – Анастасія Іванівна Полупан. Колектив
школи щиро вітає її з цим святом і бажає дорогій ювілярці
міцного здоров’я, великого людського щастя, радості,
добра, довголіття.
Хай стежка життєва радістю квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої долі,
Щирого затишку в серці і в домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими словами,
А Бог хай обдаровує
Довгими літами!

50 років сьогодні виповнюється – Ігорю Антоновичу Хомику з м.
Турка.
З ювілеєм його щиро вітають дружина, дочка з зятем, син з невісткою та маленькі внучата.
Із ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла.
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот.
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна.
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа.
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ÁÎÆÅ ÑËÎÂÎ ÁÐÀÒÀ
ÌÈÊÈÒÈ – Ó Ï²ÑÍ²
Довге покутницьке життя схимника-монаха, вихідця з с.
Матків Микити (в миру – Миколи Васильовича Високінського), є яскравою палітрою історії нашого славного карпатського краю. Яку хіба має високу духовну цінність гора Каміння у
його рідному селі. Завдяки йому її перейменовано на Чернечу.
Сотні горян на її вершині у своєму скиту до Другої світової
війни і після неї, повернувшись із сибірського заслання, навернув він на праведну християнську дорогу.
Мав чернець неабиякий хист і
до поезії. За три роки до кінця
свого земного буття написав:
Дев’яносто на порозі,
А здається – двадцять
п’ять!
Все життя я у дорозі
Й не хочеться спочивать.
О дай Боже, те, що сію,
Щоб зійшло в серцях людей,
Щоби віра і надія
Засіяла з їх очей.
А скільки любові до Всевишнього ось у цих рядках:
Ми усі є Божі діти…
І серцем радієм,
Що Господь нас, наче квіти
Садівник леліє.
Натхнення, сили на проповідництво, снага до творчої праці
йшли від благословення, даного
йому перед війною митрополитом А.Шептицьким у келії собору Св. Юри, в якій він не один
раз бував.
У сибірських таборах, на засланні, зустрівся, а затим подружився й з рідним братом митрополита – ігуменом Климентієм.
Студит Микита багато писав
віршів, вважаючи, що поезія
здатна якнайяскравіше, якнайповніше відобразити стан
людської душі. Жив як покутник.

Вважав, що має право лише на
поклоніння Царю Небесному. З
Ним його єднали денні і вечірні
молитви. Понад 70 літ проповідував Божу віру серед людей.
Бував схимник і серед тих, які у
свій час зійшли з християнської
дороги і вели безбожницький
спосіб життя. Навіть опікувався
юнаками в одній з Львівських
в’язниць.
А ось ці поетичні строфи вірного слуги Всевишнього звернуті до
всіх сущих на землі.
Все на світі в руках Бога.
І я з Богом, прийди й ти.
Прийди хоча б до порога,
Стань в обійми доброти.
Тож вирішуймо сьогодні –
Куди нам дорога:
Чи топтатися в безодні,
Чи іти до Бога.
За життя схимник-монах видав одну поетичну збірку. Друга
вийшла уже після його смерті.
Вона привернула увагу вчених,
дослідників, відомих поетів, композиторів. Ще за його життя
творчим доробком нашого земляка зацікавився краєзнавець і
композитор О.Підківка. Готуючи
у світ книгу «Історія Унівської
Святоуспенської Лаври» (вона
вийшла друком у Перемишлі у
2000 році), її автор написав ноти

до вірша брата Микити «Дорога
до Бога» – присвята до Великого посту. Пісня ця, без сумніву,
увійде у репертуари церковних
хорів Турківщини. Сьогодні я і
пропоную її увазі читачів.
Монах Микита відійшов у
вічність 17 квітня 2001 року.
Йосип СОЗАНСЬКИЙ,
дослідник.

ДОРОГА ДО БОГА

Щиро вітаємо з ювілеєм люблячого сина, дорогого брата, хорошого онука та племінника, турботливого хресного батька – Ігоря
Володимировича Кропивницького. Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, щастя, добробуту, благополуччя та Божої опіки на многії літа.
Лише – 25. Ти на самому взльоті.
Ти тільки розправляєш свої крила.
Твоя душа у творчому польоті,
Бажання надають наснаги й сили.
Тож відштовхнися від землі. Лети!
І досягнеш того, про що Ти мрієш,
Бо й до небес дістатись зможеш Ти
Яскраву зірку ухопить зумієш.
А зірка Твоїх рук не обпече,
Якщо триматимеш її Ти якомога,
То й рідні поспішать на допомогу,
Підставивши Тобі своє плече.
Хай щастя у житті буде без краю,
Ісус Христос Тебе оберігає.
З повагою – мама Євгенія, сестра Оксана з сім’єю, бабуся Ярослава, сім’я Глущенко та похресниця Ніка.

7 квітня відсвяткував свій день народження житель с. Ільник –
Ілля Йосипович Ложінський. Дорогого, чуйного, люблячого і турботливого батька, дідуся і тестя щиросердечно вітають дочка Оксана,
зять Микола, дочка Маруся, зять Іван, онуки Сергій, Ольга, Мар’яна і Олежик та бажають йому доброго здоров’я, родинного тепла, мирного неба над головою, Божої ласки на многії літа!
Низько вклоняємось Вам, рідний,
Міцного здоров’я – з роси і води.
Нехай Ваші добрі, натруджені руки
Любов і тепло нам приносять завжди.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

ГО «Майдан Турківщини» – за
конструктивну співпрацю
Відповідно до Статуту, громадська організація «Майдан Турківщини» є добровільною, неприбутковою, нерелігійною, неполітичною громадською організацією, що має за мету сприяння в розбудові відкритого, демократичного громадянського
суспільства, шляхом захисту та реалізації прав і свобод людини в усіх сферах суспільного життя; розвитку громадської
ініціативи; сприяння прозорості і підзвітності діяльності
місцевої влади. Організація діє на території Турківського району Львівської області. Членами ГО «Майдан Турківщини» є як
жителі м. Турка, так і мешканці Турківського району.
Виходячи із вищенаведеного, ГО «Майдан Турківщини» повідомляє, що неодноразово виступала на захист громади міста та району. Більше того, активісти громадської організації надалі будуть продовжувати захищати інтереси громади на рівні міста, району, а якщо
потрібно, то й на рівні області чи держави, тому що не вбачають у
цьому нічого протиправного.
Також повідомляємо, що представники ГО «Майдан Турківщини»
ніколи не ігнорують цікаві і повчальні заходи, які організовують державні чиновники та керівники підприємств, установ і організацій.
Якщо є потреба у присутності наших активістів, особливо велике
прохання звертатися до керівника ГО «Майдан Турківщини» за номером мобільного телефону (050) 186 35 07, або за адресою: м.
Турка, площа Ринок, 24.
ГО «Майдан Турківщини».

сл. М.Високінського
(монаха Микити).
муз. Д. Підківки.
Піст – це є велика справа,
Що присвячуємо всі.
Це не велич і не слава,
І це шлях до вічності.
Це смирення і покута.
Це і спроба берегти
У мовчанні, коли скрута,
Серце чисте, і нести
Хрест, що нам дано із неба.
Бути здержаним в їді.
Відчувати, що потреба
Помагати у біді
Братам вбогим і молитись
Щиро Богу в самоті.
Та смиренно покоритись
Волі Господа святій.
В сповіді нам слід признатись
Що вчинили у гріхах,
І розгрішення прийняти
Із сльозами на очах.

ДО МАТІНКИ БОЖОЇ
(на Хресній Дорозі Завалинській літанія)
Доріженько Хресна, гірка,
Завалинська,
Багатостраждальна, як
сльоза материнська,
Кісточками всіяна і обмита
кров’ю,
Осіни нас ласкою Божою й
Любов’ю.
Тут тіла з катівень кат звозив в окопи,
А щоб схоронити... вже не
мав охоти!
Вовки розтягали їх в лісах,
по корчах,
А люди збирали й ховали, по
ночах.
Русин-Українець, Поляк, Жид чи Ром,
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Тут, над Брищійками, в Ямах
над ліском,
При Старій Дорозі, при пути
на Липи,
Відійшов у Вічність, би в пам’яти жити!
Багатьох народів в’язнями з
тюрми
Заповнені були Брищійки й
Ями.
Рови засипали з людьми ще
живими,
Старенькими... й милими
дітками малими!
Як гірку покуту, в ті часи страшенні,
Несли Хрест на Гринів, невинно убієнні.

Мойсеєве плем’я, і «святі» і «грішні.»,
Час найвищий мовити про цінності
вічні!
А Федір Цінкевич, інші Християни,
Кошиками несли останки до ями.
Калину садили, щоб та пам’ятала,
Щоб Дорога Хресна до неї повстала.
Щоби та калина правду розказала,
У світи голосила і суду чекала!
Щоби люди несли молитву до ниї,
Без жадоби помсти, йшли в часи новії.
Дочекалась часу, як свідок, калина,
Яблунька і грушка поряд, й Україна.
Щоб не засвітились правдою святою,
Зрубані зостали людиною злою!
Навіть і трепету, щоб не трепетала,
Про все, що побачила, що запам’ятала,
Теж стяли пилою, засушили схили,
Хай будуть обгризені, як кістки в могилі!
Цвіте калиновий, яблучка червоні,
Відродіться, любі, з невинної крові!

Стань, калино, свідком, захисти природу,
Поверни нам пам’ять, як цілющу воду!
Дай нам провидження, світлість з небес,
Щоб Христос розп’ятий у душах воскрес.
Дай нам у молитвах, з ружанцем в руці,
Світитися Божим Добром на лиці!
Дай нам терпіннія гідно Хрест нести
І вінець Ісусика з терня – розплести.
У війнах братовбивчих вбережи синів,
Сторони нас, Матінко, від думок злих й
слів!
О Матінко Божа, з Дитятком Ісусом
Провадь нас до Господа праведним
курсом.
Всі біди здолаємо під твоїм Покровом,
Серця наші зцілюй Божественним Словом!
Валерій ВИСОЧАНСЬКИЙ.
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Третього квітня на Турківщині стартував уже традиційний
футбольний турнір, присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні
та загиблих в зоні АТО українських воїнів. Бажання взяти
участь у цій футбольній битві виявили 17 команд району, які
розділені на 4 групи.
Матчі у групах проходять на 4-х стадіонах Турківщини, а саме: с.Вовче, с.Явора, смт. Бориня та с.В.Висоцьке.
Від початку турніру команди уже встигли зіграти 2 тури, після яких
визначився перший півфіналіст – команда с. В.Яблунька. Імена ще
трьох учасників півфіналів стануть відомі уже в неділю, 17 квітня,
після матчів останнього – третього туру відбіркового групового етапу. Стовідсотково туди не потрапить команда Прислопа, яку, як повідомив редакцію начальник сектору молоді та спорту Турківської
РДА Василь Поточний,за неспортивну поведінку (бійку футболістів
та їх вболівальників), рішенням федерації футболу району знято з
турніру, а також попереджено про те, що в разі повторення подібних випадків, команду буде дискваліфіковано до участі у чемпіонаті району та кубків району на декілька років.
Півфінальні поєдинки між командами, які займуть перші місця у
своїх групах, пройдуть у неділю, 24 квітня, а фінал – 8 травня– на
турківському стадіоні “Карпати”.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Підприємець реалізує бетонні, керамзитні та перестіночні блоки власного виробництва, виготовлені за найновішими технологіями. Блоки ідеально рівні. Придбавши їх, ви суттєво зменшуєте витрати на утеплення та облицювання фасаду.
Офіційний представник компанії «АВ – Метал Груп» реалізує за
найнижчими цінами нашого регіону металовироби (арматуру,
профіль, кутники, швелери, труби, листовий метал), а також будівельні матеріали (цемент, пінопласт, клей для плитки та ін.).
Наша адреса: м. Турка, вул. І.Франка, 33 м (колишній світлотехнічний завод). Тел.: 0995237212.
У магазині «Дитячий світ», по
вул. Молодіжна, 33 в м. Турка
діють знижки на ролики та скейти – до 25%. Діють знижки і на
весь асортимент товару (взуття,
одяг, коляски, велосипеди) – від
10 до 60%.
Продається:
нова стайня з брусів. Є стодола, комори. Довжина – 18 м,
ширина 12 м. 100 листів шиферу
нового. Мотоблок, фреза, косарка.
Ціна – договірна.
Тел.: 0977839755.

ТзОВ «Новодім» реалізує населенню будівельні матеріали:
пісок, відсів, щебінь, цемент.
Можлива доставка.
Турківськ а площадка (колишній вугільний склад): м. Турка, вул. Травнева,8.
Тел.:
0667889365,
0678287804 – Володимир.
Загублене посвідчення учасника бойових дій, серія АБ
№098169, видане Львівським
ОВК на ім’я Василя Романовича Бутрея, вважати недійсним.

Продається житловий будинок в с. Радохінці Мостиського району. Накритий бляхою. Електрика, газ, опалення конвектором. Пекарська піч і газова плита. Залишається частина меблів. 60 арів
родючого чорнозему. Колодязь на 15 кілець. Погріб, літня кухня,
сарай, стайня. Фруктові дерева, виноград.
9 км – від кордону з Польщею, 20 км – від райцентру. Спрощений
перетин польсько-українського кордону. Регулярне сполучення зі
Львовом і райцентром.
Ціна – договірна. Терміново.
Тел.: 0676757090, 0985842924.
Потрібен касир-експерт у ломбард. Досвід роботи не обов'язковий.
Навчання за рахунок підприємства 10-14 днів
Вимоги: знання ПК на рівні впевненого користувача, неконфліктність, вміння спілкуватися з клієнтами,комунікабельність,
уважність, порядність, відсутність судимості.
Вік: 22-35 років. Освіта:вища, незакінчена вища, середня освіта;
Офіційне працевлаштування. Заробітна плата – від 2700 (ставка
+ %).за 15 днів
Звертатися: 093-640-50-80 (Наталія Сергіївна). Резюме ОБОВ'ЯЗКОВО.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи –
підприємці), незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень.
У разі перевищення у календарному році обсягу доходу понад 1
млн. грн., застосування РРО для такого платника єдиного податку є
обов’язковим.
Застосування РРО розпочинається з першого числа першого
місяця кварталу, що настає за виникненням такого перевищення,
та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом дії
свідоцтва платника єдиного податку.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ
Верхньовисоцька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради.
Кваліфікаційні вимоги:
- вища економічна освіта;
- стаж роботи – 3 роки за фахом;
- вміння працювати на комп’ютері - обов’язкове.
Для участі у конкурсі необхідні наступні документи:
- заява на участь в конкурсі;
- заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки, розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту;
- відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру
щодо себе і членів своєї сім’ї;
- копія першої та другої сторінки паспорта громадянина України.
Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з
дня оголошення про проведення конкурсу.
Документи подавати за адресою: с. В.Висоцьке, сільська рада.
Тел. 3-56-92.
В м. Турка, по вул. Молодіжна, в магазині «Дитячий світ» (ІІ
поверх) відкрився магазин «Меблі від виробника». Низькі ціни на
весь товар. У наявності – великий асортимент товару.
У м. Турка, по вул. Поляна,
продається житловий будинок із
господарськими спорудами та
гаражем (незакінчене будівництво). Будинок дерев’яний, обкладений білими силікатними блоками, господарські споруди та
гараж – цегляні. Ціна – договірна.
Тел.:
0954628684,
0987169695.
Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує пісок за оптовими цінами:
Турківський р-н – 220,00 - 270,00
за 1 м3 з ПДВ та доставкою, а
також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оплата здійснюється готівковим та
безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 099 72 94 996;
097 06 33 997; (03136) 25 321;
(03136) 25 322.
ТзОВ «Самбірська птахофабрика» проводить продаж провакцинованих живих курчат бройлерів. За довідками звертатися: м. Самбір, вул. Середня,
295 а, телефон: (236)32955,
0679399311.
Буріння свердловин на воду
Буріння свердловин на воду
(глибина – від 20 до 80 метрів),
малогабаритною буровою установкою, без заїзду важкої техніки, чистка та ремонт свердловин, встановлення насосного обладнання. Все, що необхідно
для роботи, – електроживлення
220В.
Тел.: 0980155348.

Продається квартира – 2
кімнати, по вул. Січових
Стрільців, 33 в м. Турка.
Тел.: 0503708842.

У магазин автотоварів потрібен продавець (чоловік).
Обов’язкове володіння комп’ютером на рівні користувача,
знання програми складського
обліку, базове знання будови
автомобіля. Заробітна плата –
від 3000 грн.
Деталі за тел.: 0984635809.

Уточнення
У декларації Павлюх Наталії
Федорівни, що була оприлюднена у газеті «Бойківщина» від
8 квітня 2016 року, декларантом
допущено помилку.
Слід читати «Загальна сума
сукупного доходу (грн.) членів
сім’ї декларанта – 13840,10 грн.
в тому числі: зарплата – 7627
грн.; допомога по безробіттю –
6213,10 грн.».

21 квітня, четвер,
з 9.00 до 14.00 год.
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(натуральне – від 32 см, сиве,
фарбоване та шиньйони – від 42
см).
При здачі волосся від 40 см
стрижка оплачується

ГОДИННИКИ:

механічні радянські, наручні у жовтих корпусах вибірково на запчастини.
Адреса: м. Турка, вул. Січових
Стрільців,50, перукарня «Чародійка».

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Лікарі-терапевти Турківської районної поліклініки висловлюють
щире співчуття лікарю-терапевту Степану Васильовичу Бриню, медичній сестрі Галині Степанівні Бринь з приводу тяжкої втрати –
смерті батька і дідуся.
Колектив працівників Турківської райполіклініки висловлює щире
співчуття лікарю-терапевту Степану Васильовичу Бриню, медсестрі
Галині Степанівні Бринь з приводу великого горя – смерті батька і
дідуся.
Парафіяни с. Присліп висловлюють щире співчуття настоятелю
храму Різдва Іоана Хрестителя о. Віталію та його сім’ї з приводу
тяжкої втрати – смерті бабусі.
Колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття вчителю Людмилі Михайлівні Бринь з приводу тяжкої втрати – смерті свекра.
Колектив Ісаївського НВК глибоко сумує з приводу смерті колишнього працівника Олексія Івановича Кузана та висловлює щире співчуття вчителям – Людмилі Олексіївні Сович, Олександрі Михайлівні Хомин і Тамарі Олексіївні Баран – з приводу смерті батька й дідуся.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Людмилі Володимирівні Височанській та вчителю іноземної мови Ользі Іванівні Височанській з
приводу тяжкої втрати – смерті матері та бабусі.
Колектив Самбірського управління водного господарства висловлює щире співчуття інженеру-гідротехніку дільниці №3 – Михайлу
Олександровичу Вишотравці та його родині з приводу смерті брата
– Якова Олександровича Вишотравки. Вічна йому пам’ять!
Колектив Верхньовисоцької лікарської амбулаторії висловлює
щире співчуття медсестрі Ользі Володимирівні Шепіді з приводу
смерті матері – Фіялковської Наталії Василівни.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальний за випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
– матеріали рекламного характеру.

