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ÑÎÔ²ß ÐÎËÜ –
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Òåïåð âîíà ïðåäñòàâëÿòèìå Óêðà¿íó íà Äèòÿ÷îìó ªâðîáà÷åíí³-2016 íà Ìàëüò³
Софія Роль (на фото, в центрі) стала переможницею національного відбору на Дитяче Євро-

бачення-2016. Саме вона з піснею «Planet craves for love» представить Україну на міжнародно-
му конкурсі, що цьогоріч пройде на Мальті 20 листопада.

Своєю піснею вона хотіла донести, що кожна людина є крихіткою на цьому світі. «Але ця крихітка
може змінити хоча б себе, а за нею зміниться хтось інший, її ближній. Так змінюється світ, і я прагну
миру», – сказала юна артистка.

Як ми уже розповідали,
Софія, коріння якої похо-
дить з Турківщини,  у свої 14
– уже досвідчена співачка,
адже неодноразово була
учасницею конкурсів та ла-
уреатом різноманітних му-
зичних фестивалів. Уперше
Софія вийшла на сцену в 4
роки. Дівчина зізнається, що
своє майбутнє планує пов’я-
зати з музикою, вокалом. 

Фінал нацвідбору на Ди-
тяче Євробачення-2016
відбувся 10 вересня. За
право представляти країну
на міжнародному конкурсі
змагалися 12 учасників.

Переможця обирали
шляхом змішаного голосу-
вання глядачів та журі (див.
таблицю) . Телеглядачі
могли надсилати за своїх
фаворитів смс-повідомлен-
ня. Головою журі була
співачка, композитор, ав-
тор понад 150 пісень – Марія Бурмака. До складу журі національного відбору також  увійшли: заступник
генерального директора Національної телекомпанії України з розвитку міжнародного співробітницт-
ва Вікторія Романова, музичний продюсер Олександр Ксенофонтов, музичний і саунд-продюсер Ва-
дим Лисиця, генеральний директор телеканалів М1 і М2 Валентин Коваль. 

Одразу ж після оголошення переможця, Софія Роль висловила щиру подяку усім тим, хто її підтри-
мав. Окремо слова вдячності юна співачка надіслала і до редакції “Бойківщини”. У своєму листі вона
подякувала усім жителям Турківщини – батьківщини її батька, які внесли свою лепту в перемогу. Софія
розповіла, що часто приїжджає у рідне село батька – Вовче – на відпочинок і дуже любить наш чарівний
карпатський край.

Підготував Костянтин МАЛЕТИЧ.

Коханого чоловіка, турботливого батька, люблячого дідуся, брата,
зятя, швагра та свата – Адама Михайловича Горбея із с. Яворова –
щиросердечно вітають із 60-річчям дружина Ярослава, дочка Люд-
мила, зять Петро, син Ігор та Іван, невістки Марія і Марія, онуки Іван,
Валентина, Ірина та Денис, брат Григорій, тесть Володимир із своєю
родиною та свати–  Степан та Галина, Адам та Орися, Віктор та
Наталія – і бажають люблячому ювіляру міцного
здоров’я, радості, добра, миру, достатку і Божого
благословення на многії і благії літа.

Вітаєм з роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя!
Їх всього 60 ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста.
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса,
Щоб всього найкращого в світі зазнати –
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

Церковний комітет та громада с. Верхнє щиро вітають з днем
народження настоятеля церкви Пресвятої Богородиці о. Івана Зе-
новійовича Москаля і бажають  йому міцного здоров’я,  невичерп-
ної життєвої енергії, благополуччя, добра, миру, Божого благосло-
вення на многії і благії літа!

Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний труд.
Хай вдячність нашу святі з ангелами
Перед Престолом Божим покладуть.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

Наш славний і гарний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати  словом і ділом.
З Вами у домі – надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі.
Цими словами вітають з ювілейним днем народ-

ження жителя с. В. Висоцьке Мирослава Мирославо-
вича Надича дружина Дарія, доньки Людмила і Марія, зяті Володи-
мир та Ігор,  люблячі онуки Дмитрик та Анічка.

Шановні працівники лісового господарства!
День працівника лісу — не лише професійне свято, яке за

традицією відзначається золотої осені. Це, можна сказати,
своєрідний іспит совісті для наших співвітчизників у само-
оцінці ставлення до рідної природи і до лісу.

Ваша благородна праця, спрямована на примноження і раціо-
нальне використання лісових багатств нашої держави, що випле-
кані багатьма поколіннями українських лісівників,
завжди користується заслуженою шаною всього
народу. Створені Вашими працьовитими руками
зелені шати надійно захищають землю від водної
та вітрової ерозії, сприяють екологічному та есте-
тичному поліпшенню довкілля. Для нас та наших
нащадків ліси завжди будуть живим свідченням
Вашої самовідданої праці.

Шановні працівники лісу! Прийміть в цей чудовий
осінній день найщиріші слова вітання з професійним святом. Хай
він для Вас, як і інші дні, буде наповнений гідним визнанням про-
фесійного внеску в загальнодержавну справу. Щиро зичимо благо-
получчя, щоб реалізовувались Ваші кращі задуми і була щасливою
доля. Всім удачі, достатку і здоров’я, мудрості і терпіння, злагоди,
успіхів, творчої праці, віри у прекрасне Майбутнє України.

 З повагою, Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова  Турківської районної державної адміністрації.

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.
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Шановні працівники і ветера-
ни ДП «Турківське лісове гос-
подарство»!

Щиро вітаю   вас з нагоди фа-
хового свята –
Дня праців-
ника лісу!

Вашою не-
в т о м н о ю
працею по-
саджено  сотні
гектарів лісів, під
пильною охороною
зелені шати Карпат.

Вдень і вночі, влітку і взимку,
сонячного дня і в зимову за-
метіль ви працюєте в лісі.

Тож нехай на вашому небос-
хилі народжуються нові зірки,
хай достаток не оминає оселі
ваших родин, щастя і радості у
вашому житті!

З повагою – директор ДП
«Турківське лісове господар-
ство» Василь БАРАБАШ.

Шановані колеги! Дорогі ве-
терани!

Щиро вітаю  вас з професій-
ним святом  – Днем працівника
лісу!

Бажаю щастя, іздо-
ров’я, добро-
буту вам та
в а ш и м
рідним і
близьким.
Н е х а й
ваша натх-
н е н н а
діяльність,
плідна пра-
ця і надалі бу-
дуть вам в радість та вагомим
внеском у подальше примно-
ження та збереження лісових
багатств!

Щастя вам, миру, добра, усіх
життєвих гараздів!

З повагою – директор ДЛГП
«Галсільліс» Михайло ПОВХА-
НИЧ.

Шановні лісівники Турківщи-
ни, ветерани, працівники ДП
«Боринське лісове господар-
ство»!

Від усієї душі щиро і сердечно
вітаю вас з нашим професійним
святом – Днем працівника лісу!

Бажаю усім вам, вашим
рідним і близьким
міцного здоров’я,
щастя, миру, доб-
ра, достатку, по-
ваги та  шани,
успіхів у
л і с і в н и ч і й
справі.

Нехай ліс,
в и р о щ е н и й
вами, всім прино-
сить радість і задоволен-
ня від спілкування з ним, несе у
ваші оселі душевне тепло і ро-
динний затишок.

З повагою – директор ДП
«Боринське лісове господар-
ство» Михайло ІЛЬНИЦЬКИЙ.

З нагоди Дня працівника лісу

Øàíîâí³ ðÿò³âíèêè òà ïðàö³âíèêè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó!
Прийміть мої  щирі вітання з нагоди Дня рятівника!

17 вересня – свято сильних, мужніх і відважних людей, які над-
ійно стоять на сторожі життя й безпеки громадян, захищають при-
родні багатства та матеріальні цінності від проявів стихії і техноген-
них катастроф.

У цей день ми вшановуємо всіх тих, хто ризикую-
чи власним здоров’ям, а іноді й життям, прихо-
дить на допомогу людям, які опинилися у небез-
пеці.

Кожний ваш тривожний виїзд – це випробуван-
ня сили духу і професіоналізму, а кожна прибор-
кана пожежа, ліквідована аварія – врятовані
людські життя, збережені матеріальні та культурні
цінності.

Щиро дякую вам за професіоналізм, мужність, сум-
лінне виконання службових обов’язків, оперативність і готовність
завжди прийти на допомогу, відвернути біду.

Сердечно зичу міцного здоров’я, добробуту, родинного щастя, сил
та успіхів у вашій сповненій тривог та небезпек службі, нових сил та
натхнення у щоденній праці задля підвищення безпеки громадян
України!

 З повагою голова Турківської РДА Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ.

ÃÎËÎÂÀ ÐÄÀ Â²ÄÂ²ÄÀÂ ÇÀÂÀÄ²ÂÊÓ
У рамках робочих поїздок у населені пункти району, 13 верес-

ня, голова райдержадміністрації Олександр Лабецький відвідав
Завадівську  сільську раду, де відбулася зустріч з активом та
мешканцями села.

Звертаючись до жителів села,
очільник району зазначив, що
зустрічі, що проводяться з гро-
мадами району, мають на меті
почути безпосередньо на місцях
думки людей, їх пропозиції, про-
блемні питання, знайти спільно
шляхи їх вирішення. За словами
Олександра Мироновича, ініціа-
тором таких зустрічей є голова
облдержадміністрації Олег Си-
нютка, так як вивчення проблем
людей на місцях дає можливість
їх краще зрозуміти та оператив-
но вирішити.

Також голова райдержадмін-
істрації  проінформував   при-
сутніх про основні завдання, над 
вирішенням яких  працюють  
місцеві органи влади, про   стан
ремонту доріг в районі, звернув
увагу на особливості фінансуван-
ня  освітньої галузі, медицини і 
культури, проблемні питання га-
лузей та  шляхи їх вирішення. 
Керівник району наголосив, що
постійно   відкритий для спілку-
вання з мешканцями  району.

Під час зустрічі голова РДА
порушив питання об’єднання те-

риторіальних громад. Зокрема,
Завадівський сільський голова
Мар’ян Сакаль зазначив, що є
потреба у  додатковому обгово-
ренні, проведенні інформацій-
но-роз“яснювальної роботи фа-
хівцями, щоб  громадам  легше
було  вирішити, у якому напрям-
ку рухатися.

Порушуючи проблему пожеж
в екосистемах, Олександр Миро-
нович закликав  представників
місцевої влади, мешканців  не
допускати спалювання сухої
рослинності, стерні, а також дот-
римуватись правил поведінки у
пожежонебезпечний період.

Питання, які хвилювали місце-
вих мешканців, стосувалися соц-
іально-побутового характеру,
зокрема ремонту загально-
освітніх шкіл с.Завадівка та с.Ло-
синець;  вивіз сміття; завершен-
ня ремонту комунальних  доріг;
ремонт дороги Турка-Завадівка;
залучення інвесторів та ство-
рення нових робочих місць.

За підсумками зустрічі голова
райдержадміністрації дав ряд
доручень.

ДАНО ДОРУЧЕННЯ
НА ПІДГОТОВКУ ПРОЕКТІВ
У понеділок, 12 вересня, під керівництвом  голови Турківсь-

кої райдержадміністрації Олександра Лабецького, проведено
апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів рай-
держадміністрації та територіальних органів центральної
влади і районних служб.

Головою райдержадміністрації Олександром Лабецьким дано
доручення на підготовку проектів по Державному фонду регіональ-
ного розвитку, обласному конкурсі мікропроектів, програми співро-
бітництва Польща-Білорусь-Україна та інших програм, які будуть
реалізовуватися у 2017 році. Тому протягом жовтня-листопада 2016
року необхідно підготувати якісні та правильні пропозиції.

Мета одна – залучити якомога більше бюджетних та позабюд-
жетних коштів  для потреб району.  За підготовку проектів нестимуть
персональну відповідальність керівники установ та голів органів
місцевого самоврядування.

Світлана БАГАН,
завідувач апарату з питань інформаційної діяльності та комун-

ікацій з громадськістю.

Координаційний центр та громадська рада  при Турківській
РДА звертаються до  жителів Турківського району  з прохан-
ням до Дня захисника   України провести збір коштів та про-
дуктів харчування для воїнів АТО.

Координатори збору – голови місцевих рад, директори за-
гальноосвітніх навчальних закладів, священнослужителі.

У районі заплановано провести захід, приурочений  відзна-
ченню першого бою Січових Стрільців.  Даний захід   відбудеть-
ся 25 вересня 2016р., о 13.00 год., біля символічної  могили Січо-
вих  Стрільців на Ужоцькому перевалі.

–  Сучасний стан суспільно –
економічного розвитку України
вимагає реформування лісово-
го господарства в порядку покра-
щення його діяльності, вдоско-
налення структури управління
лісом та лісовим господарством,
функціонування лісової охорони,
– розпочав розмову  наш гість. –
Головне завдання для лісівників
– це збільшення площі, підви-
щення продуктивності та охоро-
на лісів та їх раціональне вико-
ристання. Незважаючи на важ-
ку фінансово – економічну ситу-
ацію, яка склалася в державі,
працівники підприємства докла-
ли максимум зусиль для виправ-
лення ситуації і продовжують
курс на розширене відтворення
лісових ресурсів.

З  початку поточного року реа-
лізація продукції складає 14837,
0 тис. грн., середньомісячна за-
робітна плата одного працівни-
ка зросла на 146,0 відсотка і ста-
новить зараз  5800 грн. по
підприємству. Підприємство й
надалі займається підвищенням
ефективності вдосконалення
своїх можливостей для покра-
щення ведення лісового госпо-
дарства та матеріальних благ
працівників.

– Василю Михайловичу, що

Лісова галузь – це досвід багатьох поколінь і  традиції, зак-
ладені нашими предками. У лісовій галузі Турківщини працю-
ють небайдужі до своєї справи професіонали, які безмежно
люблять природу та відповідально ставляться до неї.  Сюди
приходять й молоді, талановиті фахівці, які мислять по-ново-
му, неординарно, складаються сімейні династії лісівників. Усе
це говорить про те, що у лісовому господарстві Турківщини є
реальні підстави для майбутніх успіхів і позитивних змін.

У переддень професійного свята – Дня працівника  лісу –
гостем редакції  був  директор ДП «Турківське лісове госпо-
дарство» Василь Барабаш.  Василь Михайлович й розповів нам
коротко  про  те, з яким  настроєм і показниками зустріча-
ють своє професійне свято працівники державного підприєм-
ства «Турківське лісове господарство» та над   вирішенням
яких проблем ще доведеться працювати колективу.

є показником роботи Вашого
підприємства,  якщо торкну-
тися  уже  конкретних цифр?

– За статистичними підрахун-
ками, за 8 місяців цього року ми
досягнули таких результатів:
посаджено 47 га лісових культур,
залишено під природне понов-
лення – 86 га,  висіяно 800 кг на-
сіння ялиці білої в лісових роз-
садниках, площею 0, 5га. Всього
по рубках, пов’язаних з веден-
ням лісового господарства,  за-
готовлено 5917 м куб. ліквідної
деревини. На рубках головного
користування – 15370 м куб. Ви-
везено на нижній склад 17230
м куб. деревини.

На майбутнє плануємо  посту-
повий перехід від переважаючих
суцільно-лісосічних способів ру-
бок до раціонального застосу-
вання поступових і вибіркових
способів рубок, формування
складної різновікової структури
деревостанів і запровадження
переважно вибіркової, набли-
женої до природи,  системи ве-
дення лісового господарства в
гірських лісах Карпат.

Для погашення поточних пла-
тежів (до кінця року кожного
місяця) реалізація має склада-
ти близько 2650 тис. грн. Це зо-
бов’язує нас до ритмічної робо-

ти помісячно. Графік напруже-
ний, але  віримо, що досягнемо
бажаних результатів завдяки
нашій праці.

Нещодавно ми запустили в
дію цех переробки деревини в
с. Явора, де встановлено лісо-
пильну раму «Мебор» словенсь-
кого виробництва, багатопиль-
ний верстат «Вальтер-350»
польського виробництва та тор-
цювальний верстат українсько-
го виробника. Продуктивність
даної лісопильної лінії – 24 м куб.
круглого лісу в одну зміну. На ви-
робництві на даний час працює
7 осіб і ще плануємо прийняти 5
працівників та  перейти на двоз-
мінний режим роботи.

– Що б Ви побажали у перед-
день  Дня працівника лісу тим,
хто пов’язав з ним своє жит-
тя?

– Професія лісівника – почес-
на. Ми повинні цінувати її, адже
вона робить нашу планету зеле-
ною. Не можна не згадати і  про
ветеранів нашого підприємства,
які багато років свого життя при-
святили примноженню лісових
багатств, а нині на заслуженому
відпочинку. Велика  їм за це по-
дяка.

Не варто забувати, що турбо-
та та збереження лісу – цього
природного національного скар-
бу – наш спільний обов’язок, а
не тільки професійний обов’я-
зок лісництва. У професійне
свято працівників лісу ми при-
єднуємося до привітань  й на
адресу тих, хто не байдужий до
проблем лісового господарства,
хто своєю працею і турботою
сприяє його збереженню та при-
множенню, хто просто любить,
береже і  рятує ліс. Зі  святом
вас!

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ПОЖЕЖНИКИ ЗАПРОШУЮТЬ НА СВЯТО
 17 вересня своє професійне свято відзначають працівники пожежно-рятувальної служби

України. З цієї нагоди, сьогодні, у п’ятницю, у ДПРЧ-28 м. Турка відбудуться урочисті збори, на
які запрошуємо  ветеранів-пожежників району, тих, хто віддав частинку свого життя не-
легкій професії рятівника.

Також сьогодні тут проходить й День відкритих дверей. Усі бажаючі,  а особливо діти, школярі, можуть
оглянути основну і спеціальну техніку, яка є на даний час на озброєнні у рятувальників.

На свято  запрошено  й  гостей  із Республіки Польща. До нас вони прибудуть на власному пожежному
автомобілі.

Світлана МІРОШКІНА,
 начальник Турківського районного сектору ГУ ДСНС у Львівській області, підполковник СЦЗ.
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Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 60-
річчям від дня народження директора школи Адама Михайловича
Горбея і бажає шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гар-
ного, щастя без ліку і довгого-довгого мирного віку.

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.

Загублене посвідчення дитини з багатодіт-
ної сім’ї, ВС 019697 від 05.10.2010 р., видане
відділом у справах сім’ї, молоді та спорту на
ім’я Наталії Миколаївни Ніраз, вважати не-
дійсним.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÏËÀÍÓÞÒÜ
ÑÒÂÎÐÈÒÈ ÄÂ² ÃÐÎÌÀÄÈ

Львівська обласна рада розмістила на своєму сайті зміни до проекту Перспективного пла-
ну. Загалом на Львівщині заплановано утворити 85 громад.

Згідно з проектом Перспективного плану, поданим Офісом реформ облдержадміністрації, на
Турківщині заплановано утворити дві громади: Турківську міську громаду і Боринську селищ-
ну громаду. Цю ситуацію ми попросили прокоментувати голову Турківської райдержадмініст-
рації Олександра Лабецького.

– Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», облдержад-
міністрація зобов’язана розробити Перспективний план на всю територію області. Враховуючи те, що
розпорядженням Кабінету Міністрів затверджено лише 88 громад з-понад 160, які були схвалені
Львівською обласною радою минулого року (на Турківщині з 12 було затверджено тільки 2 громади.),
ОДА забезпечила доопрацювання цього плану. Перспективний план є одним із ключових інструментів
для визначення спроможності ОТГ, оскільки лише ті громади, що об’єднаються згідно з Перспектив-
ним планом, мають право на отримання місцевих податків та зборів, у першу чергу 60% податку на
доходи фізичних осіб, фінансової допомоги з державного фонду регіонального розвитку на соціально-
економічний розвиток.

– А чому на Турківщині Офіс реформ планує тільки 2 громади?
– Враховуючи, що на Турківщині зона доступності до потенційних адміністративних центрів повинна

становити не більше 10-15 кілометрів, за відсутності шляхів сполучення та особливостей рельєфу, які
суттєво ускладнюють комунікації - ріки без мостів, гори (по Методиці формування спроможних терито-
ріальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №214 – 20-25
км), райдержадміністрація пропонувала Офісу реформ створити спочатку 5-6 громад, потім 4, з адмі-
ністративними центрами у м.Турка, смт.Бориня, с.Верхнє Висоцьке, с.Нижня Яблунька. Керівництво
райдержадміністрації постійно виїжджало на зустрічі з мешканцями і роз’яснювало плюси створення
громад. Найбільш близькою до створення була Верхньовисоцька громада, де Верхньовисоцька, Вер-
хньогусненська і Кривківська сільські ради вже прийняли рішення про об’єднання в одну громаду.

Однак не показали свою консолідовану позицію сільські громади та їхні керівники з Либохорської,
Красненської і Мохнатської рад.
Також не проявляли ініціативи
громади Нижньояблунського
куща та не дійшли згоди громади
Вовченської, Лімнянської та Ха-
щівської сільських рад.

– А як буде з пропозиціями жи-
телів Ластівківської сільської
ради, які бажали приєднатись
до Східницької громади Дрого-
бицького району, та Крас-
ненської і Мохнатської
сільських рад, які бажали при-
єднатись до Тухольської гро-
мади Сколівського району?

– Згідно з проектом Перспек-
тивного плану, Ластівківська
сільська рада тепер може при-
єднатись тільки до Бориславсь-
кої міської громади, оскільки
Східницька громада не зуміла
приєднати до себе навколишні
села. А Красненська і Мохнатсь-
ка сільські ради можуть приєдну-
ватись до Козівської громади
Сколівського району. До речі, жи-
телям Маткова для отримання
адміністративних послуг та офор-
млення необхідних соціальних
виплат, в разі створення адмін-
центру у Верхньому Висоцькому,
необхідно було б подолати
відстань у 7-10 км, Мохнатого –
10-13 км, Красного – 14-16 км, а
якщо буде адмінцентр у Козьовій,
то ця відстань збільшується у два-
три рази: з Маткова – 25-27 км, з
Мохнатого і Красного – 20-25 км.
Також, на мою думку, жителям
цих сіл легше було б відстояти свої
інтереси в невеликій компактній
Верхньовисоцькій громаді, де всі «свої люди», ніж у великій і багаточисельній Козівській громаді, де
вони будуть «чужаками».

– Чи є ще райони, де пропонують створити тільки дві громади?
– Офіс реформ планує створити по дві громади ще у Радехівському і Перемишлянському районах.
– А які плани щодо створення громад у наших сусідніх районах?
– У Самбірському районі буде аж 12 громад, у Старосамбірському – 7, але в них зовсім інша ситуа-

ція, там голови місцевих рад консолідувались і вже створили на Самбірщині - 8 громад, а на Старосам-
бірщині – 2 громади, крім того, у них прийняті рішення сесіями місцевих рад про створення нових
громад, і тому Офіс реформ йде їм назустріч. До речі, на початках уряд погоджувався на створення
громад з чисельністю 2-3 тисячі жителів, однак зараз вимоги значно зросли. Тут спрацювала проста
істина «хто перший – тому все».

– Яка тоді перспектива збереження Турківського району?
– Тут треба розуміти, що відповідно до перспектив реформи адміністративно-територіального уст-

рою в Україні, роль району буде виконувати громада, що матиме повноваження, як теперішня райдер-
жадміністрація або місто обласного значення. Громади мають входити в повіти. Якщо б нам вдалося
відстояти хоча би три громади, крім Турківської і Боринської, ще й Верхньовисоцьку, тоді була б перс-
пектива створення Турківського повіту, оскільки при реформуванні місцевого самоврядування врахо-
вується досвід Польщі, де збережено два гірські повіти: Бещадський (населення 22,0 тис., площа 1139
км. кв., 3 гміни) та Ліський (населення 26,5 тис., площа 834,9 км. кв., 5 гмін).

Для створення Верхньовисоцької громади необхідні рішення Либохірської, Красненської та Мох-
натської сільських рад, а часу залишилось обмаль. Сесія Львівської обласної ради відбудеться в кінці
вересня.

Розмовляв Костянтин МАЛЕТИЧ.

ФОП Страшевська Г.О. повідомляє, що з 19 верес-
ня розпочне курсувати автобус за маршрутом Сянки-
Турка (через с. Яворів - с. Верхнє)

Виїзд із с. Сянки – о 08.00 год. Виїзд з м. Турка
(залізничний вокзал) - 15.00 год.

Нищити речі, які належать усім, –  це одна з найбільших кра-
діжок. Чинячи крадіжку, людина  порушує одну із Заповідей Бо-
жих «Не кради!». На превеликий жаль, зустрічаються у нашо-
му середовищі й злодії, які не боячись людського осуду, Гос-
подньої кари, посягають на чуже.  І, як не прикро, у час, коли   в
країні йде війна, коли добро,  турбота, взаємодопомога,  бла-
годійність, благородство, ініціативність, безкорисливість
мають жити в кожному з нас, доводиться говорити  й про
злодійство та недбальство.

НЕ КРАДИ

Наприкінці минулого року ми
усі тішилися, що у  дитячому
відділенні Турківської КЦРЛ  на-
решті  зробили  гарний ремонт
на першому поверсі, замінили
двері,  санвузол, встановили  ду-
шову кімнату.  На це було затра-
чено більше 100 тис. гривень.
Залишалося  провести доброт-
ний ремонт ще й на другому по-
версі, а  також  перекрити при-
міщення, аби  не затекло все
всередині, а  людська праця не
була витрачена намарно. Й
справді, недовго довелося чека-
ти, як приміщення дитячої
лікарні перекрили   і, відповід-
но,  як і належить,   поставили
ринви, по яких  би стікала вода.
Та не пройшло якихось  місяць-
півтора, як п’ять  ринв, тих, що
кріпилися знизу, до яких легко  і
без перешкод можна було діста-
тися, зникли як і не було.   Стало
зрозуміло, що їх  хтось украв. У
дитячому відділенні сторожа
немає, приміщення не обгород-
жено, місцевість  – мало освіт-
лена, отож той, у кого   дуже зас-
вербіли руки, й скористався
можливістю поцупити  лікарня-
не майно.  Щоправда,  медики
відразу ж звернулися з відповід-
ною заявою у місцевий райвідділ
поліції, але реакції на це тоді  не
було жодної.

Саме  тоді  керівництву Туркі-
вської КЦРЛ  треба  було яки-
мось чином винайти кошти (а
для цього не потрібно аж так
багато грошей) і  відразу ж вста-
новити нові  ринви. Та чомусь у
нікого до цього  не дійшли руки.

 А весняна та літня дощова
погода зробили своє. Кути при-
міщення замокли від  стічної
води, від чого  відразу  посипа-
лася штукатурка,  стали виника-
ти тріщини у фасаді. Тепер зано-
во   потрібно буде вишукувати
гроші,  аби відремонтувати   фа-

сад. А днями вуличні дітлахи, га-
няючи вечорами  у подвір’ї
лікарні з м’ячем, ще й умудри-
лися вибити шибку на одному з
підвальних вікон. Отож, лікарню
треба  обгородити, встановити
на подвір’ї належне освітлення,
адже лікар,  медсестра чи сані-
тарка, слідкуючи за хворими
дітьми чи  порядком в палатах,
не можуть  впильнувати ще й
усього, що твориться у дворі ме-
дустанови. За  господарством
того  чи іншого медичного  зак-
ладу  має слідкувати завгосп,
який і повинен вирішувати усі
господарські проблеми.

У понеділок я  зателефонува-
ла до головного лікаря  Турківсь-
кої КЦРЛ Михайла Макарика.  У
своєму коментарі відносно  си-
туації, що склалася,  Михайло Ми-
хайлович сказав: «На жаль, тру-
би ці так і не знайшли, а купити
нові ми не мали можливості, бо
не вистачає на все коштів.   Про-
те  зараз  виготовляємо  нові
ринви самотужки,  ми їх уже  за-
мовили . За кілька днів, надіюся
–  до  кінця тижня, ми їх постави-
мо».

І дійсно, у вівторок  нові ринви
на приміщенні дитячої лікарні
були прикріплені на місці вкра-
дених.

Щодо крадіжок,  то  ніколи у
нашому містечку  не буде поряд-
ку, якщо  станемо нищити і крас-
ти  громадське майно.  А под-
ібних випадків можна назбира-
ти чимало. Крадуть квіти з клумб,
металеві водостічні решітки, ка-
налізаційні люки, бруківку, пісок
чи бордюри для ремонту доріг і
т. ін.  Недарма кажуть, що крад-
іжка – це гріх серця. Значить,
людина, яка посягнула на чуже,
опоганює себе,  відмовляється
слухати Бога. І за цей гріх  їй ще
доведеться перед Ним відпові-
дати.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Мама Романія, брат Нестор, сестра Галина, швагро Михайло, пле-
мінники Мар’яна і Микола, брат Володимир, братова Оксана, пле-
мінники Вікторія, Евеліна, Володимир; сестра Оксана, племінники
Андрій, Ростислав щиросердечно вітають з 45-річчям, яке святкува-
тиме 21 вересня, дорогу їм людину, жительку с. В. Висоцьке – Марію
Василівну Комарницьку – і бажають  люблячій ювілярці
міцного здоров’я, світлої радості в житті, добробуту,
Божого благословення.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла.
В житті лиш згоди і порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі здоров’я  Вам бажаєм,
І хай  в житті Господь допомагає.
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Сердечно вітаємо з 70-річним ювілеєм, який святкуватиме 20
вересня,  коханого чоловіка, прекрасного батька, люблячого діду-
ся, свата, жителя м. Турка  – Богдана Михайловича Сенчишина!

Сьогодні День народження у Тебе!
І ми Тебе вітаєм від душі.
І віримо, що прийде Ангел з неба,
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові,
Любов від Бога, друзів і батьків,
І віримо, що дуже скоро
Ти матимеш  аж сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни.
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи!
З любов’ю і повагою – дружина Надія, син Андрій, невістка Тетя-

на, онучки Ярославчик і Богданчик, сват Іван, Марічка.

Хресна мама з сім’єю щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження дорогого і люблячого похресника,  турківчанина – Ми-
хайла Ігоровича Годованця – і бажають йому міцного-міцного здо-
ров’я, вірних і надійних друзів, любові, добра, сповнення усіх за-
думів і мрій, миру, світлої радості в житті та Божої опіки   і  ласки на
многії і благі її літа.

Хай доля буде як волошки в житі,
Душа хай буде вічно молода.
 Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і  біда.
Нехай життя здається добрим дивом,
Єдиним, неповторним і щасливим,
А Всі Твої життєвії шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми.

Профспілковий комітет ветеринарної служби району щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем народження, який відзначатиме 19
вересня,  ветеринарного лікаря-серолога  – Марію Іванівну Білас і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, мирного неба, сімейного благополуччя, родинного
тепла та Божої ласки на многії літа!

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

13 вересня відсвяткував день народження житель с. Комарники
Віктор Теодорович Матківський. З цією датою його щиро вітають
Валерій Височанський з дружиною Марією, Ярослав Дем’яновсь-
кий, Богдан Михайлик,  президія Турківського ТМіР,  Верхньовисоць-
кий і Комарницький первинні мисливські колективи і бажають йому
доброго здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
родинного тепла, миру, благополуччя, довгол-
іття.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілейним днем народжен-
ня медсестру дитячого відділення Турківської
КЦРЛ  Ірину Мирославівну Стопиру і бажають
шановній ювілярці міцного-міцного здоров’я,
сповнення усіх  планів і задумів, родинного теп-
ла,   рясних Божих благословінь.

Хай Вас щастя, як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога.
Любові – від рідних і ласки – від Бога.

ÂÎ¯ÍÈ-ÀÔÃÀÍÖ² ÍÅ ÂÒÐÀ×ÀÞÒÜ
ÁÎÉÎÂÎÃÎ ÁÐÀÒÑÒÂÀ

З кожним роком ми віддаляємося від того дня, коли повернулися наші воїни зі страшної аф-
ганської  бойні. Ця важка і довгі роки засекречена війна в Афганістані тривала більше дев’яти
років (з  грудня 1979-го по 15 лютого 1989-го).  У військах, що знаходилися на території Афга-
ністану, пройшли військову службу 620 тис. військовослужбовців. Загальні людські втрати
радянських Збройних Сил склали 15051 чоловік, сотні  військових були взяті в полон  або ж
пропали безвісти. На превеликий жаль,  не обминуло лезо афганської війни й бойківські сім’ї,
були серед  загиблих в Афганістані й наші краяни.

 Відрадно, що  й сьогодні воїни-афганці не втратили бойово-
го братства, займають активну життєву позицію,   і свято бере-
жуть у своїх серцях  пам’ять про тих, хто загинув у тій жорстокій
війні.

 Так нещодавно зібравшись на своє чергове засідання, вої-
ни-афганці, зокрема ті, хто першими були відправлені на  аф-
ганську війну – Іван Панцир (голова районної  спілки ветеранів
Афганістану), Іван Нагайко, Іван Курус, Мирон Волчанський –
вирішили відвідати могилу  свого  бойового побратима, Мико-
ли Лехновського в с. Жукотин, який  9 вересня 1980-го  загинув
в Афгані. Тим більше, що  в селі  уже нікого з  його рідних немає.
Взяли квіти, лампадку, поїхали туди –  запалили свічку, помо-
лилися за упокій душі хороброго воїна.  А вже по дорозі назад
заїхали у Присліп, де на сільському цвинтарі  покоїться  воїн-
афганець Микола Лимар. Ще живе батько Миколи – Лука Ли-
мар. Воїни-афганці заїхали до батька і разом з ним  пішли на
могилу Миколи (на фото). 80-річному  батькові було надзви-
чайно приємно, що колишні  бойові побратими відвідали мо-
гилу сина і не забувають за нього.

А буквально  вчора воїни-афганці вшанували пам’ять  ще
одного свого  бойового побратима – турківчанина  Ігоря Соло-
патича.  Вклонилися його могилі, помолилися. Щоправда,  він
повернувся з війни живим, але доля розпорядилася так, що в
молодому віці, повний енергії і планів,   Ігор  відйішов у Вічність.
Минуло 8 років з того часу, як  його уже немає серед нас. Та
пам’ять про Ігоря Солопатича вічно житиме у серцях тих, хто його знав.

 Слід сказати, що   колишні воїни-афганці Турківщини  ревно слідкують за тим, аби в належному стані
утримувався пам’ятний знак  загиблим в роки афганської війни.  Нещодавно власними силами вони
його відремонтували, покращили вигляд пам’ятного знака.

– Ми завжди повинні пам’ятати про тих, хто з честю виконав свій військовий обов’язок, – каже Мирон
Волчанський. –  Вони є прикладом мужності  і героїзму. Війна в Афганістані стала  великим і тяжким
іспитом для тих, хто служив там, і для родин, які чекали повернення синів, чоловіків, батьків.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ó ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ  ÄÍÇ¹1 ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÀ
ÌÎÄÓËÜÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ

Á²ÎËÎÃ²×ÍÎ¯ Î×ÈÑÒÊÈ  ÑÒ²×ÍÎ¯ ÂÎÄÈ

В Українського Фонду соц-
іальних інвестицій з  дитячим
садком №1 м. Турка уже до того
була  тісна співпраця, адже  зав-
дяки Фонду, в садочку  зробили
капітальний ремонт. Отож
міська рада озвучила свою ідею
спорудження біоталу, а  пред-
ставники УФСІ,  разом зі свої-
ми  європейськими  партнера-
ми,  цей  задум підтримали. Зго-
дом було  замовлено проектно-
кошторисну документацію, про-
ведено тендер, який виграла
львівська фірма  «Галіо»,  і,
відповідно, розпочалися роботи
на суму 1 млн. 100 тис. грн., де
900 тис. грн. – кошти  УФСІ, 200
тис. грн. – гроші з бюджету Турк-
івської міської ради.

– Сьогодні можна сказати, що
ці кошти  повністю освоєно. І те-
пер ми маємо автономну кана-
лізацію в  цьому дитячому дошк-

Відсутність у Турці каналізаційної системи створювала для
дитячого дошкільного закладу №1 м. Турка великі  проблеми,
оскільки доводилося  по 5-6 машин в місяць   викачувати і виво-
зити нечистоти, що було надзвичайно важко і  на це затрача-
ли чималі кошти. Додаткова угода  Турківської міської ради  з
постійним і надійним її партнером –  УФСІ –  дозволила виріши-
ти  дану проблему.

ільному закладі, – розповідає
Юрій Локотош,  спеціаліст по
будівництву Турківської міської
ради. –  Каналізаційна система
має дві гілки: одне відгалужен-
ня йде з туалетів і пральні,  дру-
га гілка –  з кухні,  там же  облад-
нано і  спеціальний  жировлов-
лювач. Далі ці обидві гілки
з’єднуються і йдуть на загальні
споруди, де  стоїть приймальний
резервуар та  компресорна
станція. Така технологія очист-
ки передбачає, що каналізаційні
стічні води збираються в один

резервуар, де знаходяться  спец-
іальні  бактерії, які там бродять
і «поїдають» всі нечистоти. Але
для їх життя обов’язковий пост-
ійний  доступ кисню. І це виконує
насос, який закачує туди
підігріте повітря.  І остання ста-
дія  – це   витік чистої (на 95-97
відсотків) води  у річку. Фактич-
но  цим проектом ще передба-
чено облаштування фільтрацій-
них  міні-полів (піщано-гравій-
них фільтрів),  за допомогою
яких можна   довести ступінь
очищення води  практично до
100 процентів. Плануємо  пра-
цювати й над цим.

Але наразі встановленням
біоталу і в  Турківському ДНЗ №1,
і в міській раді  задоволені.  До
речі, це поки що єдиний у місті
біотал, один  такий є  на За-
вадівці –  у  Турківській КЦРЛ.
Даний  пілотний проект  запра-
цював  з 29 серпня. Два тижні
часу відвели для перевірки ро-
боти  системи. Але  вже видно,
що значно зменшилися  каналі-
заційні  викиди в річку, а це, у свою
чергу, –  екологічна безпека  да-
ного  дошкільного закладку, та
й, зрештою,   жителів міста.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження чуйну, добру
колегу по роботі Марію Броніславівну Бабунич і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси
і води, життєвого оптимізму, успіхів у роботі, твор-
чої наснаги, добра, миру, родинного благополуч-
чя, Божого благословення на многії літа.

Хай Бог  милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Від щирого серця вітаємо з ювілейним днем народження хоро-
шу, чуйну і щиру людину, доброго порадника і вмілого наставника,
свою колегу –  медичну сестру  дитячого відділення Тур-
ківської КЦРЛ –  Ірину Мирославівну Стопиру і бажає-
мо  шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і
води, невсипущої життєвої енергії, родинного теп-
ла, благополуччя, мирного неба над головою,
безліч світлих сонячних днів у житті, наповнених
добром, любов’ю і Божим благословенням.

Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь!
 З повагою – Галина Бахур, Іванна Голиш-Мартич, Ірина Ко-

питчак, Надія Макар.

Коханого чоловіка, найкращого, люблячого татуся, дорогенького
дідуся, жителя с. Либохора – Василя Андрійовича Комарницького
із золотим ювілеєм, який відсвяткував 13 ве-
ресня, від щирого серця і з великою любов’ю
вітають дружина Галина, син Іван, невістка
Надія, дочка Віра, зять Василь, син Андрій, не-
вістка Стефанія, дочки Наталія, Вікторія і син
Василь; онуки Марія і Макарій та бажають ша-
новному ювіляру безмежного людського щас-
тя, світлої радості в житті, поваги від людей,
оптимізму, достатку, здійснення усього задума-
ного, міцного здоров’я і Божого благословен-
ня на многії і благії літа.

Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили..
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Син Микола, невістка Наталя, онуки Роман і Роксолана сердечно
вітають з 75-річчям турботливого батька, дідуся, жителя с. Бітля –
Федора Павловича Малетича і бажають  йому
доброго здоров’я, достатку, добра і 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 щедрі щастям многії літа!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілейним днем народження
завідувача ФАПу с. Шандровець – Івана Івановича
Данила і бажають шановному ювіляру міцного-
міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, бла-
гополуччя, довголіття.

Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ від
щирого серця вітають з ювілеєм медсестру лікарсь-
кої амбулаторії с. Верхнє – Любов Михайлівну
Німців і бажають шановній ювілярці  доброго
здоров’я, безліч світлих і радісних днів у житті,
добра, миру, Господньої опіки у всіх справах.

Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

«Я вважаю, що дострокові пар-
ламентські вибори – це єдиний
правильний вихід. Хто їх не хоче?
Їх не хочуть збанкрутілі політи-
ки, не хочуть нові обличчя, які
насправді ні на що не здатні», –
вважає Юлія Тимошенко. Твер-
дження, що дострокові вибори
дестабілізують країну, «батьків-
щинівка» вважає «мантрою, яку
нав’язують політики країни».

Окрім того, Голова фракції
звернула увагу, що в українсько-
му парламенті вже не існує ко-
аліції. «Фракції опозиції письмо-
во звернулися до спікера Анд-
рія Парубія з проханням дати
поіменний список депутатів ко-
аліції з їх підписами. Нам сказа-
ли, що не можуть надати цей
перелік, тому що коаліції де-
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Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко в програмі «Вели-
ке інтерв’ю з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «NewsOne»
зазначила, що зараз в українців є три шляхи розвитку держа-
ви. За її словами, перший шлях полягає в тому, щоб продовжу-
вати сприймати «мантри» президента і його оточення і тер-
піти все, що вони пропонують, експериментуючи над Украї-
ною й українцями. Друге – це демократичні перевибори до Вер-
ховної Ради України. І третій вихід із ситуації, яка нині склала-
ся в країні – право на повстання, яке громадяни можуть вико-
ристовувати, якщо політична ситуація знову зайде у глухий
кут.

факто не існує. І це означає, що у
президента давно закінчився
термін, коли він мав видати указ
про дострокові парламентські
вибори. Парламент сьогодні
нелегітимний, адже його
підтримка у суспільстві не
більше 2 %», – уточнила Юлія
Тимошенко.

Вона також припустила, що
глава держави оголосить дост-
рокові вибори, якщо «відчує, що
довіра до нього вже впала ниж-
че нуля і йому треба якось пе-
реформатувати владу».

Тимошенко впевнена, що за-
раз треба обирати людей, які
готові боротися зі системою, а
безальтернативність – це теза,
нав’язана президентом і його
оточенням.

Нинішній парламент прирече-
ний на крах і минуле скликання
ВР є цьому яскравим свідчен-
ням. Парламентарі минулого
сезону не дослухалися до низки
законодавчих пропозицій «бать-
ківщинівців», зокрема про змен-
шення ціни на газ. «Сотні зако-
нопроектів, які Рада проголосу-
вала впродовж останніх двох
років, призвели до зубожіння
населення і продовжують відби-
рати у людей останні зароблені
гроші. Ця осінь буде визначаль-
ною для країни, оскільки від
діяльності парламентарів зале-
жить подальша поведінка ук-
раїнців, які уже зараз доведені
до відчаю», - розповів голова
Львівської обласної партійної
організації ВО «Батьківщина»
Михайло Цимбалюк.

Очільник «Батьківщини»
Львівщини переконаний, що в
Україні і так надзвичайно висо-
ка ймовірність соціального ви-
буху, а тому нинішній склад пар-
ламенту несе велику відпові-
дальність за подальші події в
країні.

Команда «батьківщинівців»
готова брати відповідальність
на себе. « І чим швидше відбу-
деться перезавантаження вла-
ди, тим швидше зможемо по-
вернутися на наш природний,
український шлях розвитку», -
переконані у «Батьківщині».

Прес-служба Львівської об-
ласної партійної організації
ВО «Батьківщина».

Допомоги забагато не буває
Доброта і щирість у нашому житті надзвичайно важливі, а благодійність – це цінність, що є

незамінною у такий важкий для нашої країни час. Нагадаємо: наша газета вже писала про те,
що з червня цього року у Турці розпочала свою діяльність благодійна організація «Фонд допомо-
ги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО».

За цей час до Фонду звернулися 71 особа (дехто – двічі), з них 28 – сім’ї учасників  та самі учасники
АТО, а решта – багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не можуть забезпечити себе та своїх дітей всім
необхідним.  Вони отримали гу-
манітарну допомогу: одяг,
іграшки, канцелярське прилад-
дя, візочки для немовлят  та інші
потрібні речі.

Благодійна організація
«Фонд допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям та сім’ям учас-
ників АТО» також сприяє отри-
манню медичної допомоги. Не
так давно до благодійної орган-
ізації звернулася Марія Надич,
жителька села Верхнє Висоць-
ке, у якої народилася  дитинка
з вадами, які в народі назива-
ють: «заяча губа» та «вовча
паща».  Мама дівчинки десять
місяців оббивала пороги різних
установ у пошуках допомоги,
адже коштів, аби оплатити опе-
рацію дівчинці, у неї не було.
Зовсім нещодавно, за сприян-
ня  благодійної організації та на-
дання всіх необхідних медикаментів, донечці Марії Надич успішно зробили операцію.

Зараз у центрі допомоги сім’ям учасників АТО стоїть вже готова сплетена маскувальна сітка, сим-
волічні обереги для наших захисників: ляльки-мотанки з молитвами (на фото), ангелочки та малюнки
з побажаннями від дітей. Незабаром це все відвезуть нашим Героям.

«Ми будемо робити все можливе для того, щоб Фонд працював якомога активніше. У недалекому
майбутньому плануємо облаштувати по одній палаті у Самбірській та Турківській районних лікарнях
для лікування учасників АТО та малозабезпечених сімей. Матраси і ламелі до ліжок ми маємо, залиши-
лось зробити основи до них (боковини). Можливо, ще будемо відкривати нові відділення фонду у гірських
районах Львівщини»,  –  повідомляє голова Правління Володимир Саврук.

До фонду часто приходять волонтери та люди, які самі  пропонують свою допомогу. Також є постійні
помічники: Марія Коноваленко, подружжя Лариса та Роман Крупчаки.

Співзасновник благодійної організації Володимир Хомин каже, що у благодійному центрі можна
отримати не лише гуманітарну допомогу, а й деякі юридичні консультації.

У благодійній організації кажуть, що, на жаль, не  всі, хто потребує допомоги, знають про її існування.
Саме тому варто нагадати, що Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО
чекає на всіх у м. Турка, вул. І. Франка, 33, другий поверх – з 10.00 до18.00 год. (з вівторка по суботу).

Іванна ФЕДЬКО,
студентка факультету журналістики ЛНУ ім.І.Франка.
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Останнім часом щораз більш по-
пулярним стає активний відпочи-
нок, зокрема, походи в гори. Я й сама
такий відпочинок люблю та практи-
кую. В Українських Карпатах є
безліч цікавих туристичних стежок.
Багато з них уже настільки попу-
лярні та затоптані туристами, що
мимоволі шукаєш чогось дикого і не-
звіданого, де цивілізація ще не діста-
лася до гір у вигляді підйомників,
кіосків з глінтвейном і т. п.  Одним із
таких маршрутів є туристична
стежка через Буковецьку полони-
ну на найвищу вершину  Львівщини
– гору Пікуй.

Хм… А чи задумувалися Ви про
те, що саме на території Турківщи-
ни знаходиться найвища гора
Львівської області? Існує стерео-
тип, що на Сколівщині гори вищі,
інфраструктура розвинена краще, а
Турківщина залишається нібито на
узбіччі перспектив  розвитку тури-
стичного бізнесу. Сьогодні я спро-
бую переконати Вас, що це не так.
Турківщина, ота перлина Бойківсь-
кого краю,  має багато цікавинок,
які приваблюють туристів. Одна із
них – це Буковецька полонина –
найвисокогірніша частина не тільки
Турківського району, а й усієї
Львівської області.

Буковецька полонина знаходить-
ся на межі Львівської і Закарпатсь-
кої областей, у південно-західній
частині Турківського району. Це най-
вища ділянка Верховинського водо-
дільного хребта, що є частиною Го-
ловного Карпатського вододілу,
який розділяє басейни річок Дністра
та Дунаю. Буковецька полонина
простягається від гори Старостіна
(1226 м над р. м.) до гори Пікуй (1408
м над р. м.) -  найвищої вершини
Львівської області. Середні висоти
коливаються в межах 900—1300 м.
Південно-західний схил хребта –
крутий, північно-східний полого пе-
реходить у низьковисотну Стрийсь-
ко-Сянську верховину.

Хребет складений дуже міцним
кварцитовмісним пісковиком, який
слабо руйнується з часом. Окремі
виходи порід є  такими міцними, що,
згідно з розповіддю жителя с. Либо-
хора – пана Степана Щура, камінь
звідтам використовували для об-
лицювання печей  ще до того, як
почали використовувати кахель.
Такий камінь є зокрема на скельно-
му виступі Їнокого скали, що побли-
зу перевалу Руський Путь.

Ні для кого не є таємницею, що на
гірських вершинах постійно віють
вітри. Так ось, Буковецька полони-
на є найбільш вітряною частиною
району, що, зрештою, відкриває пер-
спективи для розвитку вітрової
енергетики…

На схилах хребта багато джерел,
звідки беруть початок бурхливі
гірські потоки, а отже, завжди є
можливість  поповнити запаси
свіжої води. Вода тут завжди про-
холодна й кришталево чиста. Про
одне з таких джерел навіть чула
цікаву історію від того ж таки п. Сте-
пана Щура, нібито вода у джерелі
чарівна: взимку вона тепла, а
влітку холодна. На мою думку, це
може свідчити про те, що вода
піднімається з глибинних горизонтів
і має менш-більш постійну темпе-
ратуру, що не залежить від темпе-
ратури навколишнього середовища,
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У південній частині Турківщини, на межі Львівської та Закар-
патської областей, здіймається в небо високий хребет, що
різко контрастує на фоні низькогір’я Стрийсько-Сянської вер-
ховини. До пізньої весни вершини там біліють снігом, а  ближ-
че до осені теплий вітер зі сторони Закарпаття приносить
жителям прилеглих сіл запах винограду. Кліматичні умови на
вершині настільки суворі, що там не проростає ліс, а виживає
лише трав’яна рослинність. Усе це створює унікальний ланд-
шафт Буковецької полонини.

відповідно, взимку вона відносно
тепла, а влітку – холодна, та, го-
ловне, що незмінно чиста і життє-
дайна.

Стежки на полонину ведуть че-
рез дрімучі ліси. Зазвичай у природі,
згідно із законами висотної пояс-
ності, хвойні ліси ростуть  на
більших висотах, аніж листяні. На
Верховинському вододільному
хребті ми можемо спостерігати
рослинну інверсію, коли листяні по-
роди дерев, зокрема, бук, ростуть
вище за хвойні. Отже, спочатку на
північно-східному схилі Верхо-
винського Вододільного хребта ро-
стуть змішані ялицево-смереково-
букові ліси. У підліску поширена бу-
зина червона, таволга в’язиста,
жимолость чорна, серед чагар-
ничків – чорниця, ожина, малина, у
трав’яному покриві – підбілик альп-
ійський, нечуй-вітер трансільвансь-
кий, зеленчук жовтий, квасениця,
маренка запашна, папороть чолов-
іча тощо. Далі, від висоти приблиз-
но 1100 м над рівнем моря, почина-
ються листяні букові  ліси.

Буковецька полонина – один з
небагатьох природних ландшафтів,
у якому збереглася природна верх-
ня межа лісу з буковим «криволіс-
сям». Бук тут утворює кущі, висо-
тою 4-5 м. Така форма є пристосу-
ванням до постійних сильних
вітрів, що ламають стовбури і не
дають рости дереву у висоту. Це є
найвища межа бука в Українських
Карпатах.

Вище панує справжня полонина
із заростями чорничників та біло-
вусниковими пустищами. Ростуть
тут і червонокнижні види, наприк-
лад, арніка гірська, левурда (вед-
межа цибуля).

Краєвиди, що відкриваються з
полонини, просто вражаючі. На
північному сході видно Турківський
район, на південному заході – Ве-
ликоберезнянський та Воловецький
райони Закарпатської області. Там,
унизу, вздовж долин річок простя-
гаються села. Сьогодні територія по
обидва боки від хребта належить
Україні, але у минулому тут прохо-
див державний кордон між земля-
ми Угорського королівства та Га-
лицько-Волинської держави.
Пізніше, після приєднання Галицько-
Волинського князівства до Речі По-
сполитої, Верховинський водо-
дільний хребет розділяв землі Речі
Посполитої та Угорського королів-
ства. Згодом, в 1772 році, внаслі-
док першого поділу Речі Посполитої,
вищевказані землі опинились у
складі однієї держави – Австрійсь-
кої імперії. У 1867 році Австрійська
імперія стала двоєдиною Австро-
Угорською імперією, тож по
північно-східний бік Верховинсько-
го вододільного хребта були землі
Австрійської корони, а по південно-
західний – корони Угорської.  Мабуть,
через це у народі збереглася назва
гребеня хребта «границі». Хоча,
відомі й інші хребти, до яких вжива-
ють таку назву. Часто це важливі
вододільні лінії, як , наприклад, Го-
ловний європейський вододіл, що
так само проходить територією
Турківщини.

Але хребет не тільки розділяв…
З давніх-давен він був великою пе-
репоною, що стояла на торгівель-
ному шляху Руський путь. Для того,

щоб подолати цю перепону, давні
купці-мандрівники прокладали стеж-
ки через найбільш понижені части-
ни хребта – перевали. Зараз ос-
новні автомобільні траси проляга-
ють через більш понижені –  Ужоць-
кий та Ворітський  перевали, але
слід враховувати, що у ті давні часи
вони були заліснені, а тому складні
для подолання. Мабуть, через те

давні купці обрали шлях на полони-
ну через вищий, але не заліснений
перевал, який добре проглядався
здалеку. Дотепер за одним із пере-
валів збереглася назва «Руський
Путь», що може свідчити про те, що
саме тут колись пролягав древній
торговельний шлях.

Мандруючи від перевалу Руський
Путь до г. Пікуй, потрапляємо в уро-
чище, зване Долина. Розташоване
воно на вершині хребта, але діста-
ло свою назву через понижений і
пологий рельєф. На північно-східно-
му схилі, ближче до лісу, знаходять-
ся руїни давнього туристичного при-
тулку, побудованого за часів
Польщі, в 1937 р. він був двоповер-
ховий. Перший поверх виростав з
фундаменту і був викладений ка-
менем. Другий поверх був дерев’-
яний. Притулок мав електричне ос-
вітлення та телефонний зв’язок. До-
тепер від с. Либохора до урочища
Долина залишились стовпи, по яких
було прокладено лінію електропере-
дач та телефонного зв’язку до са-
мого притулку. Однак простояв він
всього два роки, а з початком Дру-
гої світової війни почав занепада-
ти. Пізніше цей край окупували ра-
дянські війська і притулок остаточ-
но ліквідували. Поруйнований фун-
дамент лишився як нагадування
про колишній розвиток туризму в
тих краях.

Але головним туристичним об-
’єктом на Буковецькій полонині є,
безумовно, гора Пікуй – найвища
вершина  Львівщини, висотою 1408
м. Здалеку помітна її гостра кону-
соподібна вершина. Є різні гіпотези
щодо походження назви цієї верши-
ни. Жителі різних сіл вимовляють її
кожен  по- своєму: то Пікуй, то
Піколь, а іноді й Пікульо. Одна з
версій говорить, що ця назва похо-
дить з румунської мови. Але «пік» з
румунської означає «болото», то ж
навряд, чи ця версія може бути
прийнята. Якщо шукати походжен-
ня назви в українській мові, то на-
зва «Пікуй» може походити від
самої форми гори – гострої верхів-
ки. В давнину в Карпатах спис на-
зивали «піка», звідси й Пікуй – гос-
тра вершина. Є ще одна версія, що
назва гори походить від імені одно-
го з поганських богів – Пікула.

Пікуй виділяється серед інших
вершин на Верховинському водо-
дільному хребті, тому не виключе-
но, що він міг служити святилищем
давніх поганських вірувань для дов-

колишніх племен. Недалеко від гори
є велетенський камінь, на якому
ледь помітні рисунки, серед яких є і
хрести. Отже, він теж міг відіграва-
ти ритуальну функцію. Вважаєть-
ся, що раніше камінь стояв на вер-
шині, але під час ударів грому він
повільно сповзав униз.

Пікуй здавна вабив своєю кра-
сою. В часи раннього середньовіч-
чя тут милувався полонинськими
краєвидами Данило Галицький. Його
син, князь Лев, бував тут ще част-
іше. Польський історик Ян Длугош
стверджує, що на найвищій вершині
Бескиду, на шляху до угрів, стояв
стовп з написом, залишеним кня-
зем Левом. За всіма даними, це
була вершина Пікуя, яка є найви-
щою на Верховинському водо-
дільному хребті. Можна навіть при-
пустити, що свій напис князь зро-
бив, повертаючись з Угорщини зі
своєю нареченою Констанцією –
дочкою угорського короля Бели VI.

Отож, як бачимо, Буковецька по-
лонина зберігає безліч таємниць
минулого. Тут наші предки поклоня-
лися богам, мандрівні купці долали
шлях через Руський Путь, а потім,
набагато пізніше, туристи шукали
притулку на Долині… А що ж відбу-
вається тут зараз?

Туристична стежка через Буко-
вецьку полонину на Пікуй стає що-
раз більш популярною. Щороку на-
відуються сюди туристи з різних
куточків України, і не тільки… Попу-
лярною ця стежка є і для наших за-
хідних сусідів – поляків та словаків.
Часто вони пересуваються на ве-
лосипедах або квадрациклах. Щоп-
равда, з використанням квадра-
циклів пов’язані екологічні пробле-
ми, зокрема знищення унікального
рослинного покриву полонини, де
багато видів є занесеними в Чер-
вону книгу України, оскільки пере-
бувають на межі зникнення, а та-
кож посилення ерозійної роботи
тимчасових водотоків, утворення
ярів, зсувів тощо.

Найчастіше шлях туристів проля-
гає від с. Сянки через увесь хре-
бет, із підкоренням найвищої вер-
шини – Пікуя – в кінці, і до с. Біласо-
виці, або ж навпаки: піднімаючись
від Біласовиці, підкоряючи Пікуй, а
потім, ідучи по хребту, до с. Сянки.
Таким чином вони, на жаль, омина-
ють два цікаві села Турківського
району – Гусне та Либохору. Підхо-
ди на хребет з обох сіл є дуже зруч-
ними, а самі села цікаві добре збе-
реженою старовинною архітекту-
рою окремих домівок та неповтор-
ним бойківським колоритом. Щодо
Гусного, то слід додати, що тут роз-
винена і туристична інфраструкту-
ра. Є декілька гостинних дворів, що
приймають мандрівників, з сауна-
ми, чанами, які пропонують сон на
вуликах під гудіння бджіл, що точно
не завадить втомленому турис-
ту… А у с. Либохора навіть існує
туристичний притулок «Руський
путь». Єдине, що стримує розвиток
цих сіл, – це погані дороги. Зали-
шається сподіватися, що невдовзі
ситуація зміниться на краще!

Любіть свій край, шануйте свою
природу і культуру, бо з таких ма-
леньких частин складається ціла
Україна, як з окремих громадян –
весь народ!

Дякую за допомогу у написанні
статті жителеві с. Либохора –
панові Степанові Щуру, що розпов-
ідав безліч цікавих історій, та
Ярославу Тирику – краєзнавцю, дос-
ліднику Руського Путі – прадавнь-
ого шляху через Карпати.

Яна РИБЧИЧ,
студентка географічного фа-

культету ЛНУ ім. І. Франка.

Коханого чоловіка, люблячого
татуся, дорогого сина, зятя, бра-
та, швагра, жителя с. В. Висоць-
ке Михайла
Михайловича
Ціка  з 25-
річчям, яке він
святкує 16 ве-
ресня, щиро-
сердечно віта-
ють  дружина
Михайлина, донеч-
ка Андріана, тато Михайло, мама
Галина, тесть Василь, теща Люд-
мила, сестри Анна та Ірина, брат
Іван з сім’єю, сестри дружини –
Василина і Уляна – і бажають
йому міцного здоров’я, щастя,
радості, миру, любові і довголіт-
тя.

Хай молодість Твоя ще дов-
го квітне!

Усмішка сяє на устах.
Хай лиш хороше, радісне,

привітне
Тобі в житті перетинає

шлях.
Хай квітне й не в’яне із ро-

ками доля,
Хай щасливих літ зозуля

накує.
Хай роса дасть сили, а вода

– здоров’я,
А ми вдячну Богу, що Ти у

нас є!

Ясеницька сільська рада
оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади го-
ловного бухгалтера Ясениць-
кої сільської ради

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1. Вища освіта.
2. Стаж роботи – не менше 3

років.
3. Вміння працювати на ком-

п’ютері обов’язкове.
Для участі в конкурсі не-

обхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
–  заповнена особова картка

(форма П-2ДС) з відповідними
додатками;

 – дві фотокартки, розміром
4х6 см;

– копії документів про освіту;
–  відомості про доходи та зо-

бов’язання фінансового харак-
теру щодо себе та своєї сім’ї;

–  копії першої та другої
сторінок паспорта громадянина
України;

Термін прийняття документів
–  протягом 30 календарних днів
з дня опублікування цього ого-
лошення про проведення кон-
курсу.

Документи подавати за адре-
сою: с. Ясениця, вул. Шевченка,
54, сільська рада.

Довідки за телефоном:3-25-
47.

Адміністрація і профспілкова
організація Туркі-
вської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають
з ювілейним
днем народжен-
ня медсестру не-
в р о л о г і ч н о г о
відділення Турківсь-
кої КЦРЛ Теодозію
Михайлівну Ферелетич
і бажають шановній ювілярці
здоров’я, щастя, благополуччя,
миру, добробуту і Господнього
благословення.

Хай поруч з Вами   Ангел
Ваш летить

І береже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай несе Вам радість
кожна мить

І благодать Господня з Вами
буде.
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За чудової погоди та великої
кількості вболівальників, пер-
шими на поле вийшли юнацькі
склади. Незважаючи на те, що
суперники прибули до Турки не

повним складом, а лише 8
гравців, наші юні футболісти не
одразу змогли дати їм належний
бій. Перший тайм завершився
нульовою нічиєю. І лише після

того, коли в перерві тренер
юнаків Михайло Федько вніс у гру
команди певні корективи, фут-
бол, як-то кажуть, пішов. Вже на
початку другого тайму турківча-
нин Богдан Яців відкрив рахунок
у поєдинку, а за кілька хвилин
сам же його і подвоїв. А вже
ближче до завершення матчу
блискавичним ударом головою
Назар Славітич поставив у ньо-
му жирну крапку – 3:0.

Підбадьорені перемогою
юнаків, глядачі з нетерпінням
очікували початку матчу між ос-
новними складами команд. Але
тут фортуна була не на нашому
боці. Уже із самого початку по-
єдинку турківчани почали поми-
лятися, і як наслідок, пропуска-
ти м’ячі у свої ворота. Проте, під
час однієї із контратак, за рахун-
ку 0:2,  бездоганно зіграв голо-
вою найстарший гравець “Кар-
пат” Сергій Рик, чим і скоротив
розрив – 1:2. Здавалося, заби-
тий гол дещо переламає хід гри,
підбадьорить наших футболістів
і додасть натхнення, аби на цьо-
му не зупинятися, йти далі в ата-
ку, і бодай зрівняти рахунок. Але

Ø²ÑÒÜ ÏÐÎÏÓÙÅÍÈÕ Ì’ß×²Â,
ÄÂÀ ÂÈËÓ×ÅÍÍß ÒÀ ÇÀÁÈÒÈÉ

ÃÎË ÏÐÅÑÒÈÆÓ
такі здобутки турківських “Карпат” у

домашньому матчі проти СК”Східниця”
Минулої неділі на турківському міському стадіоні “Карпа-

ти” відбувся передостанній домашній поєдинок нашої коман-
ди у рамках проведення чемпіонату Львівської області з фут-
болу серед команд першої ліги.

ні... До перерви турківчани про-
пустили ще двічі. Ішов другий
тайм. Сил ставало все менше, а
роботи навпаки – щораз то
більшало, адже наші футболісти
і далі пропускали. І так – до шес-
ти голів. У наших хлопців вже
почали здавати нерви. Вони ста-
ли більше фолити. Двоє гравців
за це отримали жовті картки, а
за кілька хвилин – і червоні.

Тож у підсумку у недільному
матчі турківчани награли 6 про-
пущених м’ячів, 1 забитий гол, та
два вилучення.

А в середу, 14 вересня, наша
команда проводила матч на
виїзді у м.Добромиль. Юнаки
поступилися своїм суперникам
з рахунком 0:3, а дорослі – 1:2.

Наступний матч для турківсь-
ких “Карпат” буде останнім у
цьому сезоні в рамках прове-
дення чемпіонату Львівщини.
Пройде він 25 вересня у Турці
на міському стадіоні. У гості до
нас приїдуть футболісти із
Трускавця. Початок поєдинків
– юнаки: 14.00 год., дорослі –
16.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Змагання  відбулися у трьох
вікових категоріях, у яких
взяли участь 24 учасники.
У віковій категорії 2002-
2004рр., серед юнаків пер-
ше місце  посів Назар
Франк, друге – Владислав
Яворський і третє – Олег Га-
лишин. Серед дівчат перше
місце зайняла Віталіна
Ільницька, другу сходинку
посіла Марія Туз, третьою
була Оксана Іваник.

У віковій категорії 2005
р.н., серед хлопців
першість здобув Володи-
мир Яворський, другим був
Іван Яворський, третім –
Михайло Бойко. Серед
дівчат перше місце зайня-
ла  Юля Марич, друге – Ма-
рія Іванюк, третє – Андріа-
на Налисник.

У віковій категорії 2006-
2007р.н., перше місце виборов

П’ЯТІ  –
СЕРЕД 18
КОМАНД

У суботу, 10 вересня, у м.
Жовква відбулася 25-а облас-
на  спортивна спартакіада,
присвячена 160-річчю з дня на-
родження І. Франка та Дню
фізичної культури і спорту.

Серед міст і районів нашої
області у змаганнях взяли участь
18 команд. Спортивну честь на-
шого району з настільного тені-
су  захищали Юрій Мандзяк,
Світлана Мельникович та Мар’-
ян Марич. У напруженій бо-
ротьбі першу гру наша команда
виграла у Яворівського району.
Дальше поступилася чемпіонам
області попередніх змагань –
команді м. Стрий. У боротьбі за
третє місце поступилася ко-
манді з Миколаєва. У кінцевому
результаті, обігравши команду з
Мостиського району, посіла ви-
соке п’яте місце.

Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору спорту Тур-

ківської РДА.

НА ПЕРШІСТЬ
ДЮСШ «ЮНІСТЬ»

У вівторок, 13 вересня, у приміщенні Турківської школи-інтер-
нату відбулися змагання з настільного тенісу на  першість
ДЮСШ «Юність», які проводив тренер-викладач ДЮСШ
«Юність» Василь Гуй. Перед початком  змагань  із привітання-
ми виступили завідувач сектору спорту Турківської РДА Ва-
силь Поточний та директор ДЮСШ «Юність» Василь Ціко.

Максим Павлович, друге – Сергій

Дем’ян, а третє –  Максим Ро-
манів.

Переможці   та учасники зма-

гань були  відзначені  грамота-
ми та грошовими преміями. За
значні досягнення на різного
роду турнірах був нагороджений
грамотою ДЮСШ «Юність» та
грошовою премією учень трене-
ра-викладача Василя Гуя –
Юрій Павлик. А від  Турківської
РДА нагороду – почесну грамоту
–  за  значні досягнення у підго-
товці юних спортсменів та роз-
витку спорту в районі  одержав
тренер-викладач ДЮСШ

«Юність» Василь Гуй.
Василь ЦІКО,

директор ДЮСШ «Юність».

Тож після 17-го туру можна
впевнено сказати, що до фіналь-
ної частини чемпіонату Турків-
щини із групи “А” вийшли коман-
ди сіл В.Яблунька, Либохора та
Бітля. Четверта путівка до
чвертьфіналу буде розіграна в
останньому турі, який відбудеть-
ся у неділю, 18 вересня.

Безперечно, центральним
матчем тут буде поєдинок між
командами Боберки та Н.Яб-

ТУРКІВЧАНИ
ПЕРЕМОГЛИ
САМБІРСЬКИХ

ШАХІСТІВ
У неділю, 11 вересня, з наго-

ди Дня міста Самбір (775
років) та Дня фізичної куль-
тури і спорту, у Самбірсько-
му Народному домі, на 11 дош-
ках, відбувся цікавий шаховий
матч.

Учасники змагались з 2-х
партій. Перший тур закінчився
нічиєю – 5,5:5,5, а у другому –
турківчани вирвали перемогу,  з
рахунком 6:5. Тож у загальному
підсумку поєдинків  – 11,5:10,5
на користь команди Турківсько-
го шахово-шашкового клубу
«Олімпік» імені Степана Попе-
ля.

Наш кор.

ÁÎÁÅÐÊÀ ×È Í.ßÁËÓÍÜÊÀ?
Õòî çäîáóäå îñòàííþ ïóò³âêó äî ÷âåðòüô³íàëó

луньки. Саме ці футбольні дру-
жини претендують на четверте
місце у групі, що дозволить їм по-
трапити до фінальної частини
чемпіонату. Команда з Н.Яб-
луньки наразі замикає прохідну
четвірку, маючи у своєму активі
31 очко, проте, аби зберегти цю
позицію, їм потрібно не програ-
ти у надважкому та принципово-
му поєдинку у Боберці, команда
якої має на очко менше. Бобер-

Минулої неділі пройшли матчі передостаннього туру чемп-
іонату Турківщини з футболу. Як ми уже повідомляли, групо-
вий етап у групі “Б” уже завершився, тож поєдинки проходили
тільки у групі “А”. Із п’яти календарних матчів фактично
відбулися лише два: Н.Яблунька вдома обіграла Кривку, з ра-
хунком 2:0, а Либохора на своєму полі не дозволила здобути
команді з Боберки бодай очко – 3:1. Інші три матчі, що повинні
були відбутися, закінчилися технічними результатами. За
другий невиїзд команди с. В.Висоцьке на гру, команді з В.Турова
зараховано перемогу 3:0, а верхньовисоцьких футболістів зня-
то із подальшої участі у чемпіонаті. Також, через раніше дис-
кваліфіковані команди сіл Верхнє та Гусне, технічні перемоги
отримали футболісти з Бітлі та В.Яблуньки.

чанам же,  у свою чергу, потрібно
в цей матч вкласти всю свою
силу, енергію та бажання пере-
могти, аби здолати футболістів з
Н.Яблуньки і таким чином вийти
до чвертьфіналу. Велику роль у
підтримці їм повинні зіграти
рідні стіни та щирі вболівальни-
ки. Не дарма ж кажуть, що коли
команда грає вдома, то на полі
не 11 гравців, а 12.

Окрім чемпіонату району з
футболу, у неділю також пройш-
ли перші чвертьфінали кубка
Турківщини. У них Присліп вдо-
ма обіграв команду з Борині –
2:1, а Завадівка розійшлася ми-
ром з Яворою – 3:3. Матчі-
відповіді відбудуться у неділю,
18 вересня.

Дивлячись, як ганяють м’яча
молоді, не всиділося на трибу-
нах і ветеранам. Таке собі
спортивне свято – товарись-
ку гру– влаштували минулої
неділі футбольні старожили із
Борині та В.Висоцького. Раху-
нок матчу став теж това-
риським – 2:2.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Адміністрація і  профспілкова
організація  Турківської
КЦРЛ щиро-
с е р д е ч н о
вітають  з
ювілейним
днем народ-
ження Васи-
ля Ігнатовича
Куприча, мед-
брата психіат-
ричного кабінету, і бажають
шановному ювіляру неба без-
хмарного, настрою гарного, ща-
стя без ліку і довгого віку.

Хай доля усміхається Вам
 І успіх супроводжує у  спра-

вах.
Хай будуть у житті лиш дні

ясні,
А доля – милосердна і лас-

кава!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з юві-
леєм  завіду-
вача ФАПу с.
В. Гусне Ка-
т е р и н у
Дмитр івну
Коковник і
б а ж а ю т ь
ш а н о в н і й
ю в і л я р ц і
міцного здоро-
в’я – з роси і води,
світлої радості в
житті, поваги від людей, любові
від рідних, Божої ласки на довгій
життєвій  стежині.

Хай Матінка Божа з високо-
го неба

Дарує усе, чого тільки тре-
ба,

Здоров’я міцного і щастя
без ліку,

Щасливого, доброго довго-
го віку.

Дорогого хресного тата,  жи-
теля с. Верхнє Висоцьке – Ми-
рослава  Мирославовича Нади-
ча –  з днем на-
родження щиро
вітає похресниця
Наталя та бажає
йому:

Не пам’ятаю,
як мене хрести-
ли,

Але з дитинства
поруч Ви зі мною.

Нас ангели благословили –
Ви стали для мене  ріднею.
Тож бажаю у день народжен-

ня
Побільше життєвих пере-

мог,
Щоб бути в гарному на-

строї,
Хай береже Вас Бог!
Я люблю Вас за відданість і

щирість,
За теплі та розрадливі сло-

ва.
Хай Господь посила Вам з

неба милість,
Пречиста Діва хай в житті

допомага.
Від Бога ласки Вам бажаю,
Здоров’я Вам – на всі літа!
Хай сонце Вам ласкаво сяє
І в серці квітне доброта.
Тож сійте зерна мудрі й

вічні
І довго ще провадьте нас,
Щоб я на Вашому сторіччі
Отак вітала щиро Вас!



Продається УАЗ-452, бортовий, 1984 р.в.
Тел.: 0686529245.

 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Підприємство запрошує на роботу тваринників:
доглядальників ВРХ  та доярок.

Надаємо весь соціальний пакет, харчування,
проживання.  Оплата по договору.

Довідки за тел.: 0669932571.

Колектив команди СК-24 ст. Турка висловлює щире співчуття Сте-
пану Орестовичу Кузю з приводу тяжкої втрати – смерті батька –
Ореста Степановича Кузя.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття педагогу-організатору Валентині Юріївні Іжик з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка – Мирона Васильовича.

Колеги по роботі Ольга Іллівна Федько і Галина Миколаївна Сут-
чак  висловлюють щире співчуття педагогу-організатору Верхньови-
соцького НВК Валентині Юріївні  Іжик з приводу тяжкої втрати  –
передчасної смерті чоловіка.

Втрачене пенсійне посвідчення (серія ААТ
№131871), видане 04.07.2016р. управлінням соц-
іального захисту населення  Турківської РДА на ім’я
Миколи Миколайовича Кльоба, вважати не-
дійсним.

Загублені посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС №043616
від 14.10.2010р. і ВС №043617 від 14.10.2010 р., видані відділом у
справах сім’ї, молоді та спорту на ім’я Івана Івановича Хахуляка і
Сергія Івановича Хахуляка, вважати недійсними.

Ïðî îðåíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà ðàéîííî¿ ðàäè
Турківська районна рада, за погодженням з головним ліка-

рем, оголошує про намір передати в оренду для розміщення
аптечного пункту нежиле приміщення, загальною площею
орієнтовно, 20, 14 кв. м, на третьому поверсі будинку Боринсь-
кої комунальної міської лікарні, що розташований в смт.Бори-
ня, вул. І.Миколайчука, 90.

З заявами про намір взяти участь у конкурсі на право оренди
вище зазначеного приміщення просимо звертатися в Турківську
районну раду (м.Турка, вул.С.Стрільців, 62) та в Боринську кому-
нальну міську лікарню (смт.Бориня, вул.І.Миколайчука, 90) до 05
жовтня цього року.

Іван ДУДА,
голова Фонду комунального майна Турківської районної ради.

Вона повідомила, що відпові-
дно до п.п. 266.10.1. п. 266.10 ст.
266 Податкового кодексу Украї-
ни, податкове зобов’язання за
звітний рік з податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, юридичними особа-
ми сплачується авансовими
внесками щокварталу до 30 чис-
ла місяця, що наступає за
звітним кварталом, які відобра-
жаються в річній податковій

декларації. Так за вісім  місяців
2016 року бізнесові структури
вже сплатили 324,7 тис. грн.
цього податку.

Щодо фізичних осіб, то до 1-го
липня їм були надіслані подат-
кові повідомлення-рішення про
сплату суми/сум податку на не-
рухоме майно та відповідні
платіжні реквізити, зокрема,
органів місцевого самовряду-
вання за місцезнаходженням

кожного з об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості.
Протягом 60 днів з дня вручен-
ня податкового повідомлення-
рішення громадяни зобов’язані
сплатити суму податку, зазначе-
ну у розрахункових документах.

Також Марія Павлович акцен-
тувала увагу громадськості, що
платники податку мають право
звернутися з письмовою заявою
до контролюючого органу за
місцем проживання (реєстрації)
для проведення звірки даних
щодо об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають
у власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів
житлової та/або нежитлової не-
рухомості, що перебувають у
власності платника податку;
права на користування пільгою
зі сплати податку; розміру став-
ки податку; нарахованої суми
податку (п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст.
266 ПКУ).

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення

Самбірської ОДПІ.

Особливості
сплати податку на
нерухоме майно

Нещодавно заступник начальника - начальник Турківського
відділення Самбірської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Ма-
рія Павлович під час зустрічі з представниками засобів масо-
вої інформації розповіла про окремі нюанси нарахування та
сплати у цьому році податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки: об’єкти оподаткування, ставки, пільги, по-
рядок та строки сплати.

Турківське бюро
правової допомоги:

Надання безоплатної первинної право-
вої допомоги (юридичних консультацій);

забезпечення доступу до безоплатної
вторинної правової допомоги (здійснен-
ня представництва інтересів клієнта у суді,

складання процесуальних документів).
Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 26,б. Тел.:3-11-71, (097) 944-

39-19, (099) 664-28-17.

¯ÇÄÈÒÈ ÅËÅÊÒÐÈ×ÊÎÞ
ÑÒÀËÎ ÄÎÐÎÆ×Å

За інформацією прес-центру Львівської залізниці, з 12 верес-
ня зросла вартість проїзду у поїздах приміського сполучення.

За даними відомства, підвищення тарифів спричинене зрос-
танням витрат на паливно-мастильні матеріали та загаль-
ним здорожчанням процесу обслуговування, ремонту та екс-
плуатації рухомого складу.

Отже, згідно із затверджени-
ми тарифами, з 12 вересня
мінімальна вартість  проїзду
електричкою у першій зоні
(відстань від 1 до 20 км) стано-
вить 6 грн., у другій зоні (21-30
км) – 8 грн., у третій (31-40 км) –
9 грн., у четвертій (41-50 км) – 12
грн., у п’ятій (51-60 км) – 13 грн. і
т.д.

Щодо найпопулярніших мар-
шрутів для турківчан, то вартість
проїзду із райцентру до Львова
зросла від 22 до 23 гривень.
Поїздка з Турки до Самбора об-
ійдеться пасажиру у 14 гривень
замість колишніх 12. Вартість
квитка з Турки до Дрогобича
зросла на 2 гривні і тепер стано-

вить не 16 грн., як колись, а 18
грн. Бажаючим відвідати столи-
цю Закарпаття – м.Ужгород, по-
трібно буде заплатити за квиток
20 грн., тобто на 1 грн. дорожче,
ніж це було до 12 вересня. Про
це нам повідомили у квитковій
касі залізничної станції Турка.

Вартість проїзду для студентів,
традиційно, буде вдвічі нижчою.

Таке незначне підвищення
вартості проїзду приміським за-
лізничним транспортом не над-
то засмутило турківчан, адже,
для порівняння, проїзд гро-
мадським автомобільним
транспортом приміського спо-
лучення на таку ж відстань є як
мінімум втричі дорожчим. 

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Загублений студентський квиток, виданий Ужгородським націо-
нальним університетом на ім’я Людмили Ярославівни Скабари, вва-
жати недійсним.


