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19 жовтня, з ініціативи голови районної державної адміністрації Олександра Лабецького, з робочим візитом з питань реалізації проекту транскордонного співробітництва «ПольщаБілорусь-Україна 2014-2020», в райдержадміністрації перебувала делегація із гміни Соліна (Республіка Польща), очолювана Адамом Піатковським. Українську сторону представляли
голова райдержадміністрації Олександр Лабецький, голова
міської ради Геннадій Когут, заступник голови міської ради
Ростислав Набоков, голови сільських рад с.Боберка, с.Лімна,
с.Хащів, начальник відділу освіти Наталія Гошівська.
Представниками обидвох
сторін обговорено терміни подачі проектних заявок, зокрема
щодо ремонту дороги Боберка
– Дністрик Дубовий та Лімна –
Дністрик Дубовий. Для цього необхідно рішенням сесії районної
ради затвердити партнерські
угоди.
Обидві сторони переконані,
що транскордонна співпраця
зміцнить зв’язки між спільнотами, інституціями, громадськими
організаціями, сприятиме суспільному та господарському
розвитку прикордонних територій обох країн.
Голова гміни Адам Піатковський підтримав ініціативи української сторони, що стосуються
необхідності спільної участі у

Програмі
транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» та залучення інвестицій до Турківського району, з метою покращення інфраструктури комунальних
доріг, закупівлі сучасних пожежних автомобілів, розвитку туристичної привабливості регіону.
Під час зустрічі делегації окреслили напрямки співпраці на
найближчу перспективу, а також
обмінялися досвідом щодо вирішення проблемних питань в
проектний спосіб. Голова райдержадміністрації Олександр
Лабецький та голова міської
ради Геннадій Когут пропонували ідеї спільних проектів, в рамках програми транскордонного

співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», що
можуть реалізовуватись в партнерстві із гміною Соліна.
Польська сторона відзначила
актуальність пропозицій та висловила готовність працювати
над проектними заявками для
вирішення спільних проблемних
питань з ремонту доріг. «Приємно здивований і вражений, що
інтерес до Турківського району
зростає. З нашої сторони
підтримка буде. Два тижні назад
обговорено механізм роботи з
головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою,
який і надалі буде сприяти та
допомагати в реалізації проектів», – наголосив під час
зустрічі очільник району Олександр Лабецький.
Загальний бюджет програми
становить 2,5 млн. Євро. Робоча зустріч завершилася оглядом
стану доріг Турківщини.
Світлана БАГАН,
завідувач апарату з питань
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю.

НА ТУРКІВЩИНІ СТВОРЕНО ВІДДІЛ ПРОБАЦІЇ
Зараз в Україні швидкими темпами проходить запровадження в дію Закону України «Про пробацію». Пробація – це система покарань, призначених правопорушнику, що включає коло заходів виховного впливу, метою яких є залучення засуджених до суспільного життя та забезпечення безпеки громадян.
У середу, 19 жовтня, начальник управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області, генерал-майор внутрішньої служби, депутат Львівської
обласної ради Михайло Дзюдзь представив колективу новоствореного Турківського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції їхнього начальника – Мар’яна Яворського (на фото), жителя с. Ільник, який до того на різних
посадах працював у Самбірському виправному центрі №121.
Слід сказати, що завдяки активній депутатській діяльності Михайла Семеновича, його ініціативі та постійній турботі про своїх виборців, на Турківщині
створюються нові робочі місця. Під час представлення Михайло Семенович
окреслив коло питань, які необхідно вирішити для впровадження служби пробації. Зокрема він зупинився на дотриманні виконавської дисципліни в колективі, на якісному і професійному підборі кадрів, тісній співпраці з органами
суду, прокуратури, поліцією та органами місцевої влади, районною адміністрацією.
Офіс служби пробації знаходиться в м. Турка по вул. Шептицького (приміщення колишнього ВДАІ).
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÇÀÕÈÑÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
У Народному домі с. Боберка минулої п’ятниці, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, жителі Боберки й сусідніх сіл вшанували захисників України. На нього запросили воїнів – учасників
АТО, жителів с. Боберка, яких налічується 20 осіб.
Урочистий захід, приурочений Дню захисника України, розпочали хвилиною мовчання. Усі присутні
в залі дружно виконали Гімн України. Сільський голова Микола Копанишин, відкриваючи урочистий
захід, зробив невеликий екскурс в історію творення і бойових звитяг українського війська, зупинився
на його розвитку на сучасному етапі.
Відбувся великий святковий концерт за участі старшокласників Боберківського НВК, а також в ньому
взяли участь строковики-прикордонники. Декілька концертних номерів підготували в честь свята аматори Народного дому с. Шандровець.
Усі присутні були приємно вражені проведеними урочистостями, а сільський голова Микола Копанишин та начальник прикордонного відділу Сянки Дмитро Міщенко ще раз привітали захисників України
зі святом і подякували усім за активну участь у святковому заході.
Наш кор.

Цієї золотої осінньої пори, 26 жовтня, святкує своє 30-ліття житель с. Розлуч – Олег Васильович Сподарик. Коханого чоловіка,
турботливого батька, доброго сина, внука, зятя, брата, кума вітають
дружина Руслана, синочок Тарасик, донечка Катруся, мама Оксана, тато Василь, бабуся Катерина, тесть Степан, теща Катерина, брат Тарас з дружиною
Людмилою, куми Світлана та Іванна і бажають
ювіляру міцного здоров’я, щастя, любові, достатку і довголіття.
Всією родиною ми Тебе вітаємо,
Міцного здоров’я і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Мати Пречиста Тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Дорогого, люблячого, щирого і турботливого чоловіка, татуся, дідуся і свата – Михайла Михайловича Семця – із Вовчого сердечно
вітаємо із 60-річним ювілеєм!
Бажаємо, рідненький, аби Господь дарував Тобі міцне-міцне здоров’я, радісні і щасливі дні, мир, добро, достаток, Свою ласку і благословення.
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні,
Тільки в серці Твоїм та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай років у полі життєвім – як квітів,
Та серце невтомне та щире таке ж.
Для нас воно б раде і небо схилити
Й навік дарувати щастя сповна.
І щирість сердечна, і ласка велика,
Ясна невсипущість, душі теплота…
За все це ми вдячні Тобі щиро довіку
І просимо в Господа многії літа.
З любов’ю – дружина Катерина, дочка Галина з чоловіком Володимиром, син Андрій з дружиною Галиною, онуки – Сашенька, Софійка, Соломійка, свати зі Стрия та Вовчого.

Колектив працівників філії «Турківська ДЕД» сердечно вітає з
ювілеєм колишнього головного бухгалтера філії – Ганну Іванівну
Мамчук – і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, радості, добра, миру, достатку і Божого благословення на
многії і благії літа.
Хай доля усміхається Вам
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку
Щасливого, доброго, довгого віку.

БУДЕ ПРИРОДНИЙ
ПАРК «БОЙКІВЩИНА»
З метою збереження природних ресурсів, на території нашого
району заплановано створення національного природного парку
«Бойківщина». Погоджено включення земель сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, до
складу цього національного природного парку. Загальна площа
парку «Бойківщина» становитиме 795, 6524 га.
Ольга ТАРАСЕНКО.

2 стор.
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ÓÑÏ²Õ, ÍÀÐÎÄÆÅÍÈÉ
Ó ÏÐÀÖ²
Аналізуючи життєвий, і особливо науковий шлях напередодні 60-річного ювілею нашого відомого земляка, доктора економічних наук, професора, уродженця смт. Бориня – Ігоря Комарницького, стає зрозумілим, що його успіх – це
щоденна наполеглива праця, яка крок за кроком вела його до визнання. А ще, як
стверджують ті, хто близько знає Ігоря Михайловича, цьому сприяє виняткова наполегливість та харизматичне вміння досягати поставленої мети. Без
впливових родичів та всесильних опікунів у владних кабінетах, він упевнено
пройшов виробничий шлях від нормувальника до заступника керівника великого підприємства. Згодом, на науковій стезі, – до проректора вищого навчального закладу, професора. Під його вмілим керівництвом чимало колег,
молодих науковців стали кандидатами та докторами наук, сформувавшись
як фахівці своєї справи.
виконкому м. Львів. Тут він обіймає посаНародився Ігор Михайлович 22 жовтня,
ду начальника відділу економічного і соцяк він сам каже, в лісівничій сім’ї. Батьіального розвитку, а вже через рік переко, Михайло Михайлович, працював
ходить працювати в Інститут регіональлісничим Боринського лісництва, мати,
них досліджень Національної Академії
Ярослава Йосипівна, – головним бухгалнаук України. Роботі в цьому наутером. Бачачи шкільні досягнення сина,
ковому й престижному закладі він
батьки, очевидно, мріяли, що він продоввіддасть майже 10 років життя,
жить їхню династію. Тим більше, що з
пройде тут усі щаблі професійного
ранніх років Ігор Михайлович нарівні з дозростання – від молодшого до пророслими працював у лісі, допомагав ровідного наукового співробітника.
бити відводи, садив лісові культури. Уже
Тут закінчив докторантуру і захистоді добре розуміючи, що таке професія
тив дисертацію.
лісівника.
У 90-х роках минулого століття, у
Але закінчивши Боринську середню
час інтенсивного переходу Україшколу, золотий медаліст, як багато його
ни до ринкової економіки, Ігор Миоднолітків, став перед вибором професії,
хайлович вирішив спробувати свої
а відтак життєвого шляху. І так сталося,
сили в новій для себе галузі екощо в цьому вирішальну роль зіграла його
номічної діяльності. Впродовж
двоюрідна сестра Ірина Комарницька,
1996-2001 рр. він працює заступяка на той час навчалася на економічноником голови правління акціонерму факультеті Львівського політехнічноного товариства «Індекс -банк»
го інституту. Вона й порадила братові стаЗгодом, у 2006 році, він цілковито
ти економістом. Так, прислухавшись до
віддає себе науковій роботі, обпорад сестри, в 1974 році він без жодіймає посади проректора та завіних проблем вступає на інженерно-екодувача кафедри маркетингу
номічний факультет престижного вишу. І
Львівського державного інституту
зараз, після 42 років з часу вступу, він
новітніх технологій та управління
жодного разу не пошкодував у виборі проім. В’ячеслава Чорновола. Йому
фесії. Більше того, не уявляє собі, що його
належить багато наукових праць
доля могла скластися по-іншому. Будучи
з питань підприємництва, маркестудентом, неодноразово у складі будітингу та менеджменту. З його
вельних загонів виїжджав на Північ тодіпідручників сьогодні черпають
шнього Радянського Союзу, виконуючи
знання студенти, майбутні фахівцітут різні виробничі завдання та здобуваекономісти.
ючи життєвий досвід.
Упродовж своєї виробничої та наукової
Через 5 років, успішно закінчивши
діяльності Ігор Михайлович підтримує
«Політехніку» й отримавши диплом інжетісні зв’язки з однокурсниками. Певний
нера-економіста, Ігор Михайлович розпоперіод часу, за сумісництвом, працює
чав свою трудову біографію нормувальвикладачем у рідному вузі. Окрім велиником на виробничому об’єднанні
кого фахового навантаження, багато часу
«Іскра». Згодом його як здібного і персвін приділяє й громадській роботі, зокпективного фахівця призначають заступрема на посаді депутата Львівської обником начальника цокольного цеху цьоласної ради, голови постійної депутатсьго ж підприємства. Уже тоді молодий
кої комісії з питань комунального майна
спеціаліст відчув, що, окрім виробничої
та приватизації. Щоб бути обізнаним у всіх
діяльності, хотів би займатися і науковою
справах господарсько-фінансової діяльроботою. Саме тому вже через рік він
ності області, а відтак і Турківського райпереходить працювати у Львівське
ону, він постійно бере участь в апаратних
відділення Інституту економіки Академії
нарадах, що проводить голова Львівської
наук України на посаду інженера-еконодержадміністрації. Тут є добра нагода зуміста, та зрозумівши, що для плідної
стрітися з керівниками відділів та упефективної праці економіста-науковця
равлінь, а в разі необхідності, вирішувайому таки не вистачає виробничого дости злободенні проблеми. І треба сказавіду, у 1981 році йде працювати у виробти, що нашому земляку це вдається дониче об’єднання «Львівхімсільгоспмаш».
сить, таки успішно. За його активного
Тут він пройшов шлях від старшого інжесприяння, виділено кошти для продовнера-економіста до заступника генеження будівництва Нижньояблунської
рального директора з виробництва. Можшколи, початок будівництва Либохірської.
на собі лишень уявити, який обсяг робоСьогодні питання №1 для Ігоря Михайти довелося виконувати, адже це
ловича – капітальний ремонт дороги Бопідприємство було одним з найбільших
риня-Мохнате, яка має надзвичайно важв тодішньому Радянському Союзі, що
ливе значення для району, адже з’єднає
займалося виготовленням спеціальних
траси Киїів-Чоп та Львів-Ужгород. З цьомашин для сільського господарства.
го приводу він уже мав зустрічі з багатьПісля майже дев’яти років наполеглима високопосадовцями, а нещодавно озвої і успішної праці, Ігоря Михайловича як
вучив дане питання й Прем’єр-міністру
висококваліфікованого спеціаліста запУкраїни Володимиру Гройсману під час
рошують на роботу до Радянського раййого відвідин Турківщини. Амбітні задуми
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в нього є й щодо рекреаційної перспективи нашого краю, зокрема на межі Сколівського та Турківського районів. Якщо
вдасться залучити тут іноземні інвестиції
(а така перспектива є), то матимемо
щось на зразок другого Буковеля, з відповідними перспективами для краю.
Надзвичайно дорожить Ігор Михайлович батьківською оселею, яку часто
відвідує, допомагаючи матері в уже невеликому господарстві. Тут він посадив
молодий сад, неподалік потічка – лісозахисну смугу, спорудив альтанку, на перспективу хоче побудувати будиночок й облаштувати ставок. І це не дивно, адже одним із його захоплень є риболовля.
Знаходить депутат час й для зустрічей
з виборцями, здійснюючи поїздки у найвіддаленіші села. В часі передвиборчої
кампанії він особисто об’їздив усі населені пункти, практично не залучаючи до
цього помічників. І це є надзвичайно важливо, адже проблеми горян він знає не з
розповідей, а безпосередньо. Якось мав
нагоду їздити з Ігорем Михайловичем по

виборчому округу і був приємно здивований, що його тут знають від малого до великого. Йому довіряють й вірять кожному слову.
Трудова і наукова діяльність нашого
земляка гідно відзначена різними нагородами. Зокрема Почесною грамотою
Львівської ОДА – за активну участь у розвитку підприємництва на Львівщині та вагомий внесок в економіку області; Почесною грамотою Міністерства освіти і науки
України, дипломом ГО «ОПЛ «Крок» – за
вагомий особистий внесок у створення
та розбудову організації, а також за активну участь у соціально-економічному
житті Львівщини. Також Ігор Михайлович
отримав благословенну Грамоту– за
доброчинне служіння у святій вірі православній, жертовність і труди во славу святої Української Автокефальної Православної Церкви. А не так давно Указом
Президента України він як Заслужений
діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук, був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
За 60 років життя Ігор Михайлович, без
сумніву, здобув багато друзів, які 22 жовтня , в день його іменин, зберуться і щиро,
разом з великою родиною, вітатимуть
ювіляра й бажатимуть йому ще довгоїдовгої праці на благо нашої України, на
благо благодатного Турківського краю.
Звичайно, й ми вітаємо ювіляра, складаючи найщиріші побажання.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАПРАЦЮЄ МОЛОКОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
Сільськогосподарське виробництво у нашому районі в основному зосереджено в особистих селянських господарствах. За показниками звіту щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Турківського району, станом на 1 вересня 2016 р. в індивідуальних селянських господарствах налічувалося 23,6 тис. голів ВРХ,
в тому числі 14,9 тис. голів корів.
Виробництво молока за січень-серпень поточного року складало 31,4 тис. тонн, м’яса – 3,55 тис. тонн, яєць – 6,89 млн. шт.
Перспективу збільшення обсягу сільськогосподарської продукції передбачено у впровадженні інвестиційного проекту (молокопереробного заводу) на території району – в с. Верхнє Гусне, потужністю 5 тонн. До речі, днями передбачається його відкриття
і введення в дію.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Вчора відсвяткувала свій ювілейний
день народження наша
дорога, любляча, ніжна,
лагідна, найкраща у світі
матуся, свекруха, теща і
бабуся – Марія Петрівна
Гошовська із с. Явора.
Бажаємо дорогій нам
людині доброго здоров’я, родинного тепла,
світлої радості в житті,
Божого благословення
на многії літа.
За вікном стрункі смереки
З вітром гомонять.
Наклепали вже лелеки
Мамі – шістдесят.
Наклепали світлу долю,
Свято принесли.
І бажають, щоб ще довго
З нами Ви жили.
Ви завжди за нас в тривозі –
В горі, гаразді.
Гартувалась Ваша доля
В чесному труді.
Ваші руки пахнуть хлібом,
Свіжим молоком
І трояндами, що квітнуть
Пишно під вікном.
Дорога матусе наша,
Добре серце в Вас.
Вам тяжка дісталась чаша –
Виховати нас.
І тепер турбот чимало
Внуки завдають,
Бо в онуках – Ваша радість
І життєва путь.
Хай подальша Ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа.
Благодаті і здоров’я
В Бога просим Вам,
Щоб нам радість приносили
Ви своїм життям.
З любов’ю – дочка Ольга, син Михайло,
зять Ігор, невістка Тетяна, онуки Аліна,
Олександра, Богуслав і вся велика родина.
Дорогого, дбайливого і щирого швагра
– Михайла Михайловича Семця – жителя
с. Вовче, з ювілеєм – 60-річчям від дня
народження сердечно вітають сестра
дружини Оксана з чоловіком Богданом, сином Назарієм, донькою Орисею та
онучкою Анною-Марією і бажають люблячому ювіляру
неба безхмарного, настрою
гарного, щастя – без ліку і
довгого-довгого мирного віку.
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь
було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
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.
Дорогу, люблячу дружину, матусю, невістку, братову, жительку с. Верхнє Висоцьке – Тетяну Михайлівну Кохан – з 25річним ювілеєм, який буде святкувати 24
жовтня, сердечно вітають чоловік Микола, донечка Ангеліна, синочок Миколка, свекруха Марія,
свекор Микола, швагри –
Іван та Степан з сім’ями – і
Наталія з сім’єю. Іменинниці
вони бажають міцного здоров’я, любові, здійснення
мрій, сімейного затишку, достатку і Божої опіки у житті.
Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

ÀÍÄÐ²É ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÈÉ:

«ÇÀÌ²ÑÒÜ ÒÎÃÎ, ÙÎÁ ÐÅÀÃÓÂÀÒÈ ÍÀ ÔÑÁ-ØÍ²
ÏÐÎÂÎÊÀÖ²¯ ² ÑÂÀÐÈÒÈÑß , ÍÀÌ ÑË²Ä Ç
ÏÎËßÊÀÌÈ ÐÎÇØÈÐÞÂÀÒÈ ÑÏ²ÂÏÐÀÖÞ!»
Андрій Лопушанський , депутат Верховної Ради, представник України в Європарламенті, завжди живе
за своїм інтенсивним графіком. Його важко застати просто за відпочинком. То у Турці, то в Брюсселі, то
в Києві, то в Польщі… Географія поїздок настільки обширна, а ритм роботи такий напружений, що,
здається, не кожен би це осилив… Він не любить вихвалятися ні перемогами, ані здобутками. Тож ми
спробували самі розпитати про результати його щоденної виснажливої праці.

З ПОЛЯКАМИ НАС
ОБ’ЄДНУЄ ЛЮБОВ ДО
СВЯТІЙШОГО ПАПИ!
– Андрію Ярославовичу, Ви так активно ведете
співпрацю з польськими бізнесменами та діячами,
а наші історики в цей час постали перед непорозумінням та й одвертими конфліктами. Оті принижуючі заяви, давні рани… Як з цим бути, скажіть?
– Ми маємо по наших кордонах не так багато нормальних сусідів. Ось російський сусід виявися ворогомокупантом, а другого сусіда, поляків, намовляють на
сварки… То чому ми маємо піддаватись на це? У
відповідь ми, цивілізовані люди, маємо активніше
співпрацювати. Бо і у поляків, і в українців – ворог один.
І він уже задіяв зброю. І тільки ми, українці, стримуємо ту
навалу. Але ж наші друзі, поляки, розуміють, що ми їх
основний оборонний мур, який встояв. Бо якщо б не
так, то російські танки могли б уже їздити по Варшаві…
Хто може гарантувати, що такого сценарію не прагне
ворог? Ніхто!
Тому раджу усім політикам заспокоїтися, бо теми для
розбрату між нашими народами немає. Адже минуло
чимало років, відколи українці за гріхи минулого попросили прощення і самі простили… У цій важкій нашій
спільній історії стоїть крапка. А далі наші два народи
ще міцніше об’єднала любов до Святійшого Папи Іоана
Павла ІІ…
І тут раптом, у найгірший час для України і Європи,
якась фсб-шна структура витягує з рукава прихований
«пиріг» і кидає поміж нас. Перше запитання : чому зараз і чому між нами?
Та зрозуміло ,чому, бо польська еліта стала адвокатом України у боротьбі з агресором. Зрозуміло, щоб
послабити як Україну, так і Польщу, – треба тиснути на
болючі місця…. Розділяй і владарюй. Хіба не з цим девізом живе постійно Росія?
Не можна піддаватися на ворожу пропаганду. Зараз,
як ніколи, потрібно розширити співпрацю. Потрібно покращувати життя людей по обидва боки кордону. А це
зроблять тільки рішучі дії по негайній розбудові інфраструктури… Щоб якнайскоріше запрацював бізнес, щоб
люди отримали прибутки і почали жити, а не виживати…

У НАШОМУ КРАЇ БУДУТЬ І
ДОРОГИ, І МІЖНАРОДНІ
ПУНКТИ ПРОПУСКУ!
– І що Ви особисто плануєте в цьому напрямку
зробити?
– Уже давно роблю. Взяти хоча б останні факти, щоб
зрозуміти напрямки, які ми обрали для реалізації. Наприклад, Турка має спільних з Польщею 65 кілометрів
кордону, Старосамбірський район має 72 кілометри. А
протяжністю у 137 кілометрів є тільки один пункт переходу – Смільниця. І ми бачимо, що у найбільш заселеному гірському районі – Турківщині – нема жодного
прикордонного пункту пропуску. Жодного! Чи можемо
ми це змінити? Можемо.
Задля цього, 30 вересня минулого року ми зустрічались з польськими представниками у Жешуві та планували, а уже в листопаді того ж року уряди Польщі та
України підписали угоду про співпрацю. А в січні Верховна Рада уже затвердила дану угоду.
Але щоб приступити до виконання умов співпраці,
треба було внести зміни до Закону України «Про бюджет». У Верховній Раді був затверджений Закон-5074,
за зміни до бюджету України, щодо використання кредиту Уряду Республіки Польща. Я хочу всіх нас привітати: 298 депутатів проголосували «за зміни до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
щодо використання кредиту Уряду Республіки Польща

на умовах пов’язаної допомоги (№5074)». Тому в нас
відкритий шлях проведення конкурсу і початку робіт.
Хотів би подякувати Олегу Михайловичу Синютці, який
дуже плідно просував дане питання.
Зовсім недавно приїжджав Прем’єр-міністр Гройсман
на Турківщину. Тепер нам необхідно створити робочу
групу для того, щоб обговорити процедуру проведення
конкурсу. Є ще складності, але ми їх подолаємо.
Необхідно, щоб в короткий термін( жовтень – листопад) група зібралась і затвердила ті всі принципи з
польської сторони, які необхідні для проведення торгів.
Потрібно діяти скоріше, щоб на весну все вже було готово.
Отож , ви бачите, що українська сторона працює, робить все швидко, ми направили на встановлення доріг
уже 100 мільйонів гривень! Усе, як було заплановано
комісією.
Тож спершу оформляємо документи, необхідні для
встановлення прикордонного переходу та доріг у Турківському районі, а вже потім приступаємо до роботи.
Окрім того, у мене є пропозиція: у 2016 році створити
робочу групу, яка скаже, в якому місці робити перехід,
які куди дороги вестимуть, розробимо план дій, а з 2017го року займемося організацією. У планах – у 2018-2019
роках розпочати і закінчити будівництво доріг та переходу у Турківському районі.
Хочу, щоб всі зрозуміли: ні Верховна Рада, ні обласний очільник Олег Михайлович з цими питаннями не
зволікають….
Обласна адміністрація за державні кошти збудувала
дорогу від Самбора до польського перевалу (це біля
кордону, там уже прекрасна дорога). Для того, щоб нам
відбудувати транспортні дороги: у Боберці, Лопушанці
та Мшанці – це три напрямки, до 100 кілометрів усі разом, ми хочемо з’єднати їх. На цей відрізок дороги
потрібно 35 мільйонів євро. Але коли вже матимемо
дорогу, то можна буде і зелений туризм розвивати, і
бізнес з польськими колегами. Одним словом, від цього залежить добробут усіх мешканців.

ПОЇЗД ІЗ ХИРОВА ДО
ПЕРЕМИШЛЯ ТАКИ ПОЇДЕ!
– Андрію Ярославовичу, не так давно Ви обнадіяли багатьох мешканців зі Старосамбірщини, розповівши про плани по відновленню залізничного
зв’язку з Польщею. Чи якісь просування в цьому напрямку уже зроблено?
– Що стосується залізничної дороги з Хирова, то я
дуже вдячний пані підкарпатській воєводі Єві Драус,
яка сказала, що вона підтримає відновлення цього напрямку залізничної дороги. Ми працюємо над цим проектом у Львівській області. З «Укрзалізницею» створена робоча група по вивченню напрямку від Хирова до
Перемишля. Я б попросив пані воєводу і Олега Михай-

ловича дати певні розпорядження своїм підлеглим. Бо
потрібно створити робочу групу, яка мусить визначити
вартість і кількість площі, необхідної для відновлення
цього напрямку. Якщо будемо знати, скільки потрібно
буде коштів, тоді будемо знати, де і як їх шукати… Після
розмови з пані Євою щодо пошуку
коштів, ми подали проект «УкраїнаПольща – Білорусь», бо на цей відрізок
полотна партнерами будуть Державне підприємство «Укрзалізниця»,
Львівська філія та Державне підприємство колії Польщі.
Польський офіс у Варшаві запросив
статут Львівської залізниці, бо хоче
зрозуміти, чи матимуть вони право
приймати участь в тих проектах. Якщо
підтвердять , що статут підходить, тоді
ми зможемо подавати сам проект «Україна-Польща-Білорусь» на фінансування. Я розумію, що це все йтиме
через відкритий конкурс, але було б
непогано, якщо б ми записали це в
резолюцію як один із пріоритетних напрямків, виконання яких у майбутньому розвантажить піші переходи, завдяки відновленню залізничної дороги.
Я ще маю на меті звернутись до
директора Департаменту щодо Нижанкович та Михович.
Просив би включити в проект також ці пункти як залізничні митні .
Зараз є проект, він діє, він розширюється, а в перспективі –відновлення контрольно-пропускного пункту на
залізничній колії Хирів- Перемишль.

ГАЗОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД
РОСІЇ НАБЛИЖАЄТЬСЯ
– Ви є головою Комітету ВР з газової політики,
питання газопостачання для населення дуже драстичні, чи маєте плани як покращити ситуацію
тут?
– У Польщі збудували LNG-термінал на 5 мільярдів
кубометрів газу. Це є стратегічно дуже правильне рішення і для уряду Польщі і для уряду України. Це є незалежність від монопольного статусу Росії. Це безпека
Польщі. На багатьох зустрічах польсько – українських
делегацій був розроблений так званий проект
«InterConnect».
Польська сторона зі свого боку кордону виконала своє
зобов’язання і збудувала в повному обсязі 5 кілометрів
нового «інтерконекту». З українського боку потрібно
збудувати 100 кілометрів. І як тільки ми це зробимо –
Польща одразу ж буде мати можливість свій газ закачувати у підземні сховища України. Це дозволить у часи
навантаження, коли будуть морози, мати безперебійне постачання газу. Ви знаєте, що таке сезонність? Це
коли газ зимою коштує набагато дорожче, ніж влітку.
Тому, маючи LNG термінал, Польща може влітку закачати газ на 50 -70 доларів дешевший, ніж взимку. Це
призведе до зменшення тарифів для житлово-комунального господарства. Тому вирішення цього питання
належить до рівня стратегічної безпеки Польщі та України.
– І наостанок. Думаю, Вам вдячні багато людей
за відновлення Східноєвропейського колегіуму. То
справді там уже розгортається потужний науковий Центр?
– Ми працюємо в тому напрямку теж посильно. Уже
зараз Східноєвропейський колегіум заключив угоду з
Краківською вищою школою адміністрації на навчання
держслужбовців від органів місцевого самоврядування.
Тож на базі Хирівського конвікту буде проводитись навчання, після якого випускники отримуватимуть європейського зразк а
дипломи. Тому запрошуємо
польських практиків, щоб вони читали лекції. Хирів
дійсно стає регіональним Центром децентралізації і
реформ України.
А ще просимо польського воєводу, пані Єву, допомогти з архівами, щоб ми відновили усіх відомих осіб, які
здобули тут освіту…
Зоряна ТИМЕЦЬ.

4 стор.
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ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß Ì²ÊÐÎÏÐÎÅÊÒ²Â –
Ï²Ä ÄÅÏÓÒÀÒÑÜÊÈÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Минулої середи Михайло Дзюдзь відвідав виборчий округ
Уже не перший раз, в часі реалізації мікропроектів Львівської обласної ради з реконструкції
освітніх, культурних та медичних закладів Турківщини, депутат Львівської обласної ради
інспектує хід проведення робіт на об’єктах. Так і минулої середи разом з головою Турківської
районної ради Володимиром Лозюком, заступником голови Турківської РДА Юрієм Лилом він
побував в селах виборчого округу.
В с. Явора, де в рамках мікропроекту, загальною кошторисною вартістю 193 тис. грн., вдалося замінити 22 вікна і 2 дверей в адміністративній будівлі, де знаходиться Народний дім, сільська рада,
амбулаторія, депутат поспілкувався з
працівниками цих установ й загалом залишився задоволеним виконаними роботами. А також порекомендував
сільському голові Дмитру Гошовському
не збавляти темп, а вже зараз взятися
за написання наступного проекту. Тим
більше, що нагальною проблемою тут є
відкриття дитячого садочка, який могло
б відвідувати близько 80 дітей. На реконструкцію приміщення під цей заклад,
за попередніми оцінками, потрібно
більше мільйона гривень. В с. Ясениця
депутат оглянув місцеву школу, де також
було замінено 43 вікна, та Народний
дім, де перекрито дах. Нагальною проблемою місцевого освітянського закладу є заміна теплотраси, на якій , через
тривалу експлуатацію, в будь-який час може трапитися прорив. На думку Михайла Семеновича, надто
повільно йде реконструкція церкви в с. Ісаї. На цю пам’ятку сакральної архітектури виділено 750 тис.
грн. і надзвичайно важливо, щоб ці кошти були ефективно освоєні. Наразі тут працює лише троє людей.
Залишився задоволений депутат й відвідинами Мельничненської школи, яка, хоч і невелика, але затишна й ошатна. Щоправда, директор Анеля Блажівська просила як керівників місцевої влади, так і

депутата, допомогти в ремонті майстерні, яка вкрай потрібна для навчання дітей. На завершення
Михайло Дзюдзь оглянув Завадівський НВК. Тут реалізація проекту практично на завершенні.
Підсумовуючи результати поїздки, Михайло Семенович наголосив на важливості мікропроектів, адже
саме в такий спосіб, з допомогою та за участі обласного, районного та внеску громади, вдається належним чином відремонтувати заклади соціально-культурної сфери. Щоправда, є й деякі зауваження
до якості виконаних робіт. Важливо, щоб виконавці робили свою справу відповідально й чесно. Основним контролером за ходом виконання робіт має бути місцева влада й, зрозуміло, громада.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВОЇНИ-АФГАНЦІ СВОЇХ НЕ ЗАБУВАЮТЬ
ні живих, ні тих, кого уже немає
Саме це в черговий раз підтвердили ветерани афганської війни з Турківщини, віддавши честь
своєму побратиму, який вижив тоді, та помер нещодавно, вже у мирний час.
Це уродженець Турки, знаний хірург, доктор медичних наук Ігор Герич, який у 1985–1987 рр. — проходив строкову військову службу в складі обмеженого
контингенту радянських військ в Демократичній Республіці Афганістан. Брав участь у бойових діях, тричі
був пораненим, нагороджений бойовими (Орден
Червоної Зірки, медаль «За відвагу») та почесними
(Грамота Президії Верховної Ради СРСР, численні ювілейні медалі) урядовими нагородами СРСР, почесними відзнаками уряду Демократичної Республіки
Афганістан.
У суботу, 15 жовтня, у день народження Ігоря Герича, на міське кладовище віддати йому шану прийшли
голова районної спілки ветеранів Афганістану Іван
Панцир, його заступник Богдан Павлик, почесний голова спілки Зеновій Кузьо, бойові побратими Іван Нагайко, Мирон Волчанський, Іван Рапій, а також голова Турківської районної організації ветеранів України
Олег Канарєєв. Вони поклали квіти до могили Ігоря
Дионізовича, запалили лампадку та помолися за
упокій його душі. Після цього вони просто дружньо
спілкувалися, пригадуючи бойові будні та неоціненні
подвиги покійного побратима. За два роки він зробив
стільки операцій, скільки інший хірург часом не зробить за все своє життя. Мабуть, немає такого органу в
людини, у який би він хірургічно не втручався. Оперував навіть на мозку — фактично не бувши нейрохірургом. Врятував тисячі життів, ризикуючи неодноразово власним.
Нагадаємо, Ігор Герич раптово пішов з життя внаслідок серцевого нападу, 15 червня 2014 року. У
суботу, 15 жовтня цього року, йому б виповнилося 55...
Костянтин МАЛЕТИЧ.
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Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із ювілейним днем народження вчителя української
мови і літератури – Іванну Миколаївну Микуляк
– і бажає їй
всього-всього
найкращого:
доброго здоров’я, світлої
радості в житті,
Божого благословення.
Ще небо хмарами не вкрите,
І ще так прозоро сяють
роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку –
зрілість.
А час летить нестримно
далі,
Й душа немов би молодіє.
По ліву руку всі печалі,
По праву руку всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука.
Хай буде радість завжди з
Вами
По ліву і по праву руку.

Колектив Турківського ДЛГП
«Галсільліс» сердечно вітає з
55-річчям від дня народження
водія Богдана Івановича Блажівського і бажає шановному ювіляру
міцногоміцного здоров’я,
благополуччя, родинного тепла,
Божої опіки на
життєвій дорозі.
Ба жа ємо
миру, добра,
довголіття,
Хай вистачить
щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на
столі.
Здоров’я міцного, щастя
без краю –
Усього найкращого щиро
бажаєм.
Хай Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

24 жовтня святкуватиме свій
ювілей, 25 років
від дня народження,
жителька с. В.Висоцьке – Тетяна Михайлівна
Кохан. З цим
пр екр асним
ювілеєм її вітають мама Вікторія, тато Михайло, сестри Марія з сім’єю, Валентина,
Василина, Іванна, брати Михайло, Володимир, Андрій і бажають ювілярці міцного здоров’я,
щастя, радості, достатку і Божої
опіки.
Щоб щастило в житті,
Ми Тобі бажаєм.
Шанували люди всі –
Ми Тобі бажаєм.
Щоб любили діточки,
Ми Тобі бажаєм
Із 25-річчям
Ми Тебе вітаєм!

Дорогу, чуйну, щиру і добропорядну людину, завідувача бібліотеки с. Ісаї – Оксану Антонівну
Галишин – із золотим ювілеєм
від щирого серця і з великою
любов’ю вітають колега по роботі, завідувач Народним домом с. Ісаї, та
сім’ї – Матківських, Яворських
і Шоган – і бажають шановній ювіл я р ц і
міцного
здоров’я – з роси
і води, невсипущої життєвої енергії, світлої радості
в житті, родинного тепла, мирного неба над головою, благополуччя, Божого благословення на
многії і благії літа.
Ваш ювілей – не тільки
Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі
теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості
без меж.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній
багато,
Прихильна доля огорта
крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Журавлиним
к лючем
відлітають літа,
Сивина посріблила вже
скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж
струна золота,
Те ж тепло невгасиме в долонях.
Хай Ваші сили прибудуть,
здоров’я зміцніє,
Хай Матінка Божа Вас
обігріє.
Дай Боже Вам жити і горя
не знати,
Щоб сотую весну із нами
стрічати.

Дорогу похресницю, люблячу
онучку, найкращу у світі племінницю, жительку с. В.Висоцьке –
Ангелінку Миколаївну Кохан –
сердечно і з великою любов’ю
вітають
з
днем народження, яке
в ід з начил а
18 жовтня,
х р е с н а
мама Марія, бабуся
Вікторія,
дідусь Михайло,
тітки Валентина,
Василина, Іванна; д я д ь к и
Михайло, Володимир, Андрій і
бажають їй Божої ласки на
многії літа.
У торті – свічечки чотири,
І зовсім ти вже не маля,
Вже повна мудрості і сили,
Ти – наче сонечко, сія.
Ласкаве Твоє щебетання
Дарує радість всім і сміх.
З 4 рочками вітання!
Щастя, доленьки і втіх!
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²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ ÔÐÀÊÖ²¯ ÂÎ «ÑÂÎÁÎÄÀ»
Ó ËÜÂ²ÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÍ²É ÐÀÄ² ÍÀ
ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² 11 ÆÎÂÒÍß
Однією із найважливіших тем сесії Львівської обласної ради
11 жовтня було затвердження перспективних планів формування спроможних громад кількох районів. Фракція ВО «Свобода» наполягла, аби перш ніж розглядати зміни до перспективних планів, рада заслухала звіт адміністрації про виконання
попереднього рішення.
У проекті рішення, запропонованого свободівцями, йшлося
про неприпустимість порушення
принципу
добровільності
об’єднання територіальних громад, передбаченого статтею 2
Закону України «Про добровільне об’єднання громад». Також фракція запропонувала ухвалити заяву, в якій наголошувала, що об’єднати громади неможливо без їхньої доброї волі:
процес має відбуватися виключно за їхньою згодою і в їхніх інтересах.
Однак депутатська більшість
не підтримала цих ініціатив.
Як зазначив голова фракції ВО
«Свобода» Олег Панькевич, депутати Львівської обласної ради,
які підтримують рішення про
об’єднання територіальних громад всупереч їхній волі, також
відповідальні за наслідки цієї
псевдореформи. «Прості люди в
селах опинилися перед величезною загрозою. Від реформи очікували отримання реальних повноважень із реальними на це
коштами. Але цього не сталося.
Скажімо, я підрахував, скільки
років треба Підкамінській громаді в Бродівському районі, щоб
відремонтувати свої дороги. 45
років, при тому, що вони спрямовуватимуть на це всі свої доходи!
А де видатки на освіту, на культуру, на інші потреби?» - наголосив
депутат.
За його словами, для проведення реформи децентралізації
немає достатньої законодавчої
бази, більше того – вона суперечить Конституції України. «Адміністрації, впроваджуючи цю реформу, керуються «методикою
уряду». Окрім того, не беруть до
уваги позицію громад - немає
рішень районних рад з цього
приводу, сумнівно, чи були про-

ведені громадські слухання.
Важливі історичні рішення так не
ухвалюються. Колись нащадки
спитають, хто тиснув на кнопку»,
- наголосив Олег Панькевич.
Фракція ВО «Свобода» також
відреагувала на резонансну проблему: перенесення кінцевих зупинок приміських маршрутів у
Львові. Як зазначив депутат від
ВО «Свобода» Андрій Чад, влада міста Львова та області перенесла кінцеві зупинки маршрутних таксі у Львові з приміського
вокзалу, площі Петрушевича та
перехрестя вулиць СтрийськаНаукова на Львівський автобусний вокзал. «Вважаємо такі дії
Львівської міської та обласної
влади лобіюванням інтересів
певних осіб, які у такий негідний
спосіб хочуть здерти кошти з населення, яке і так ледве зводить
кінці з кінцями. Застерігаємо, що
таке ставлення до людей призведе до соціального вибуху», йдеться у заяві. Фракція закликає Львівську облдержадміністрацію та Львівську міську раду повернути попередні кінцеві зупинки у Львові на всіх приміських та
міжміських маршрутах Львівської
області.
Фракція ВО «Свобода» виступила з вимогою до Президента
України, Верховної Ради України
та Міністерства закордонних
справ України належно реагувати на антиукраїнську істерію у
Польщі, зокрема щодо актів вандалізму над українськими могилами. Про це заявив депутат від
ВО «Свобода» Руслан Кошулинський. Фракція звернулася до
голови обласної ради, щоб на
наступне сесійне засідання було
запрошено Генерального консула Республіки Польща у Львові,
аби він прояснив позицію
польської влади щодо антиукраї-

нських проявів. Крім того, свободівці закликали депутатів
підтримати проект рішення
фракції ВО «Свобода» про Програму вшанування на території
Львівщини жертв російськобільшовицького, німецького та
польського окупаційних режимів.
Водночас націоналісти звернулися до Президента України,
Верховної Ради України та
Міністерства закордонних справ
України щодо належного реагування на антиукраїнську істерію
у Польщі, зокрема щодо актів
вандалізму над українськими
могилами.
З ініціативи фракції ВО «Свобода» було ухвалено звернення
до Верховної Ради України щодо
неприпустимості призначення
екс-регіонала Юрія Мірошниченка головою робочої групи з
амністії учасників війни. Проект
звернення запропонував депутат від ВО «Свобода», голова
міжфракційного об’єднання
учасників російсько-української
війни Михайло Нискогуз.
Фракція ВО «Свобода» закликала голову Львівської облдержадміністрації та Президента
України ухвалити справедливе
рішення щодо голови Пустомитівської РДА Володимира Говенка,
котрий на роботі нецензурно
висловлювався щодо жінки, яка
звернулася зі скаргою. Однак
депутатська більшість відмовилася підтримати таке звернення.
З ініціативи фракції, на сесії ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради України, Міністерства закордонних
справ з приводу виступу президента Ізраїлю 29 вересня 2016
року у Верховній Раді України.
Проект звернення виголосив на
сесії 11 жовтня 2016 року депутат від ВО «Свобода» Михайло
Нискогуз. У документі йдеться,
що Верховна Рада України повинна відреагувати на звинувачення, зокрема вимагати офіційного вибачення від президента Ізраїлю.
Мирослава КАЛИНИЧ,
депутат Турківської
районної ради.

Перевірили благоустрій
За дорученням голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, фахівці департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства здійснили об’їзд території
Турківського району. Метою такого візиту стала перевірка благоустрою населених пунктів.
Так 18 жовтня заступник голови райдержадміністрації Юрій Лило, спільно з фахівцем департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, побували на територіях Розлуцької, Ісаївської, Явірської, Головської, Ластівківської сільських рад та м. Турка.
За підсумками перевірки, керівництву органів місцевого самоврядування було звернуто увагу на покращення благоустрою населених пунктів, організацію ремонту доріг комунальної власності громадським способом, прибирання придорожніх кюветів, організацію збору та вивезення твердих побутових
відходів з населених пунктів та інше.
Світлана БАГАН,
завідувач апарату з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Турківської РДА.
Верхньогусненська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Верхньогусненської
Охоронники(чоловіки,жінки).
сільської ради.
Тел.: 067-541-62-58, 095-230КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
41-81, 067-541-62-24
1. Вища освіта.
Зарплата – від 3000 грн.
2. Стаж роботи – не менше 3 років.
3. Вміння працювати на комп’ютері обов’язкове.
Для участі в конкурсі необхідні наступні документи:
Продається ЗІЛ-157 – само– заява на участь у конкурсі;
скид.
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатВ нормальному стані.
ками;
Ціна – договірна.
– дві фотокартки, розміром 4х6 см;
Тел.:
0953345532,
– копії документів про освіту;
0965178586.
– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо
себе та своєї сім’ї;
– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.
Хащівська сільська рада поТермін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня
відомляє, що в с. Хащів відвоопублікування цього оголошення про проведення конкурсу.
дяться земельні ділянки для
Документи подавати за адресою: с. В.Гусне, вул. Центральна, 155,
ведення ОСГ, площею 1,8143 га,
сільська рада.
гр. Дригинич Марії Іванівні.
Довідки за телефоном: 3-31-97.
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19 жовтня відсвяткувала свій золотий ювілей дорога нам людина – чуйна, добра, турботлива дружина і мама, турківчанка – Оксана
Петрівна Марич. З нагоди цього прекрасного життєвого свята бажаємо їй міцного здоров’я – з роси і води, гарного настрою, удачі,
любові, поваги від людей, миру, добра, благополуччя, Божої ласки
на довгі і щасливі роки життя.
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.
З любов’ю – чоловік Василь, діти – Юля, Мар’ян,
Людмила.

20 жовтня відсвяткувала свій прекрасний життєвий ювілей наша
дорога, чуйна, дбайлива, найкраща у світі матуся, бабуся і прабабуся, турківчанка – Ганна Іванівна Мамчук.
З нагоди свята бажаємо люблячій людині міцного-міцного здоров’я, радості від життя, любові – від рідних, опіки – від Всевишнього. Многая і благая Вам літ!
Літа відлітають лелеками в вирій,
У далі безкраї за обрій летять.
А Вам, дорогенька, на ниві життєвій
Сьогодні від роду уже сімдесят.
Низенький Вам уклін від дітей та онуків,
Здоров’я міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є.
Хай Матінка Божа від зла вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.
З любов’ю – син Віталій, невістка Мирослава, дочка Тетяна, зять
Віталій, онуки Юлія з чоловіком Романом, Надія, Тарас, Софійка
та правнучка Анічка.

Колектив Боринського професійного ліцею щиросердечно вітає з
ювілейним днем народження бухгалтера ліцею – Любу Іванівну Іжик
– і бажає їй і надалі залишатись такою енергійною і невтомною,
щирою і турботливою. Доброго Вам здоров’я,
радості від життя, Господньої опіки.
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 Ваші життєвії шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми.

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею щиросердечно вітають з ювілейним днем народження майстра виробничого навчання – Катерину Гаврилівну Вархол – і бажають їй міцного здоров’я, сонячних,
світлих і щасливих днів, вічної молодості в душі, достатку, Божого благословення на многії і благії літа.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Хресна мама з сім’єю щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження дорогу і люблячу похресницю, жительку с. В.Висоцьке
– Тетяну Михайлівну Кохан. Бажає їй міцного-міцного здоров’я,
вірних і надійних друзів, любові, добра, сповнення усіх задумів і мрій,
миру і світлої радості в житті та Божої опіки і ласки на многії і благії
літа.
Щоб Твоє здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Нехай поруч із Тобою Ангел Твій летить,
Береже Тебе від біди всюди.
Нехай приносить радість кожна мить,
Господня благодать з Тобою буде.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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22 ÆÎÂÒÍß ÑÒÀÐÒÓª
ÑÅÇÎÍ ÏÎËÞÂÀÍÍß
Мисливство як найдавніше заняття людини, її перша професія, набуло нового розвитку і змісту. Воно стало не лише
заняттям мільйонів людей, їх активним відпочинком, спілкуванням з природою, а й дзеркалом історії, людства. Традиції,
ритуали мисливства – частина культури народу.
відповідальність у вигляді наклаСучасний мисливець насампедення штрафу ст.85. ч.1, в сумі від
ред має бути людиною, яка лю109 грн. до 1020 грн., ст. 85 ч. 2 –
бить природу, чутливо сприймає
1020 грн. – 2040 грн.. За окремі
процеси, що відбуваються у припорушення наступає кримінальродному середовищі. Йдучи на
на відповідальність.
полювання у ліси, поля, спостерОкремо хочу зупинитися на доігаючи схід і захід сонця, диких твакументах на право полювання. Ст.
рин і птахів, милуючись красою
14 Закону України «Про мисприроди, людина прикипає до
ливське господарство та полюмисливства. Мисливцю важко
вання» гласить, що документами
відповісти, чому він ним став. Мана право полювання є посвідченбуть, це поклик природи. В Україні
ня мисливця, щорічна контзаступником мисливців вважають
рольна картка обліку добутої диСвятого Михаїла, день якого
чини і порушень правил полюванвідзначаємо 21 листопада. Коня; дозвіл на добування диких
лись у давнину в цей день мисмисливських тварин (ліцензія,
ливці йшли до церкви і перед обвідстрільна картка); дозвіл на праразом свого покровителя ставиво користування вогнепальною
ли свічки.
мисливською зброєю; паспорт на
В рядах мисливців перебувають
собак мисливських порід.
молоді юнаки та сивочолі ветераЗазначені документи мислини, які забувають про свої недуги,
вець зобов’язаний мати під час
як тільки починається мисливсьздійснення полювання і пред’який сезон, намагаються зі зброєю
вити їх на вимогу осіб, уповновапотрапити у поле, ліс, де їх чекає
жених здійснювати контроль у ганайбажаніша, радісна хвилина
лузі мисливського господарства та
зустрічі з мисливською фауною,
полювання.
хвилюючий момент вистрілу..
Згідно ст. 20 Закону («ЗабороВідповідно до старої приказки –
на щодо здійснення полювання»):
мисливство гірше від неволі, то і
1. З метою раціонального вимисливець – своєрідний некористання мисливських тварин,
вільник, бранець власної приїх охорони, а також середовища їх
страсті. Але бранець щасливий, бо
перебування, забороняється подобровільно обрав свою нелегку
лювання без належного на те дозй радісну долю. Крім полювання,
волу, без документів, зазначених
мисливець має певні обов’язки:
ст. 14 цього Закону.
влаштування солонців, підгоді2. Забороняється полювання
вельних майданчиків та годівниць
на тварин, не зазначених у доздля підгодівлі диких тварин, заговолі на добування мисливських
тівля та викладка кормів, знищентварин або понад встановлену
ня в мисливських угіддях шкідлинорму, крім відстріл лисиці і воввих для ведення мисливського
ка.
господарства тварин і птахів (ли3. Не можна проводити полюсиць, вовків, ворон, сорок), бровання в заборонених місцях (на
дячих котів і собак.
територіях та об’єктах природноОднак, як і будь-яка сфера житзаповідного фонду, де це заборотя суспільства, полювання регланено, відповідно до положень
ментується законодавством Укпро них, на відтворювальних
раїни. Основним законодавчим
ділянках, у межах населених
актом, який регламентує правові,
пунктів на відстані, ближче ніж 200
економічні та організаційні засам від будівель населеного пункту,
ди діяльності юридичних та фізичде можливе перебування людей;
них осіб у галузі мисливського госв угіддях , не зазначених в дозподарства і полювання, є Закон
волі)., а також у заборонений час
України « Про мисливське госпоу не дозволені для полювання
дарство та полювання». Цей застроки на відповідні види тварин,
кон забезпечує рівні права усім
у темний період доби (пізніше гокористувачам мисливських угідь
дини після заходу сонця і години
у взаємовідносинах з органами
до його сходу).
державної влади щодо ведення
4. Заборонено полювання із
мисливського
господарства,
застосуванням заборонених знаорганізації охорони, регулювання
рядь та забороненими способачисельності, використання та
ми: полювання із звуковідтворювідтворення тваринного світу.
вальними приладами та приСтаттею 31 Закону України «Про
строями електричного обладнанмисливське господарство та поня для добування тварин, штучних
лювання» передбачено гарантії і
світлових джерел, приладів, призахист прав користувачів мисстроїв для підсвічування, мішеней
ливських угідь, а ст. 42 – відповіта інших приладів для осліплендальність за порушення закононя тварин;
давства в галузі мисливського
полювання на хутрових звірів
господарства та полювання. Ст. 43
(крім вовка, лисиці) з нарізною
Закону передбачено відшкодувогнепальною зброєю, калібром,
вання збитків, завданих внаслідок
більшим як 5,6 мм, полювання з
порушення
законодавства.
напівавтоматичною чи автомаВідшкодування збитків, завданих
тичною зброєю з магазинами,
внаслідок порушення законодавбільш як на два патрони;
ства в галузі мисливського госпополювання з мисливськими
дарства
та
полювання,
собаками без наявності на них
здійснюється добровільно або за
паспорта;
рішенням судів, відповідно до затранспортування або перенеконодавства, за затвердженими
сення добутих тварин чи їх частин
в установленому порядку таксабез
відмітки цього факту у
ми..
щорічній контрольній картці, а
Так за незаконне добування
також у дозволі на їх добування;
оленя європейського передбачедопускання собак у мисливські
но відшкодування в сумі, визнаугіддя без нагляду;
ченій чинним законодавством,
полювання на заборонених
яка на сьогоднішній день є досить
для добування тварин.
великою. Крім цього, АдмінкодекОкремі наші мисливці вважасом України, крім відшкодування
ють, що, взявши відстрільну картнанесених збитків, передбачено

ку на добування хутрового звіра
(де видано, територія населеного пункту, де дозволено полювання), можуть полювати , де захочуть і на що захочуть; проводять
полювання з собаками, без наявності на них паспорта; ідуть у
ліси, замість полювання на зайця у польових угіддях, як вказано
у відстрільній картці. Згідно ст..20
п. 2 (абзац 4), полювання в угіддях, не зазначених у дозволі, забороняється.
Перелічені вище дії, відповідно
до законодавства, кваліфікуються як незаконне полювання. Особи, винні у незаконному полюванні, несуть відповідальність,
згідно з законами. Виходячи з
норм законодавства України, по
господарству видано наказ №8
від 11.04. 2016р. «Про проведення полювання в мисливському
сезоні 2016-2017р. на території
мисливських угідь Турківського
ТМіР». Слід відзначити, що наказ
погоджується у Львівському обласному управлінні лісового та
мисливського господарства та
обласній державній адміністрації.
Згідно з даним наказом, колективне полювання на козуль, кабана розпочато з 22 жовтня і триватиме до 31 січня 2017 року. Господарство має ліміт на добування козуль і диких кабанів. Полювання на цих тварин здійснюється за ліцензіями, отриманими в
Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Полювання на зайця розпочнеться з 27 листопада й триватиме до 1 січня 2017р., норма добування – 1 заєць на мисливця за
день полювання.
Полювання на вовка і лисицю
триватиме до 28 лютого 2017р.
Лисицю і вовка можна відстрілювати під час полювання на інші
види тварин.
Єгерській службі, головам первинних мисливських колективів
під час полювання необхідно забезпечити реєстрацію мисливців
і проведення інструктажів з техніки безпеки при поводженні зі
зброєю при здійсненні полювання, суворе дотримання мисливцями правил полювання і техніки
безпеки. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають
документи на право полювання,
передбачені ст. 14 Закону України «Про мисливське господарство й полювання».
Забезпечити
дотримання
профілактичних заходів щодо сказу та інших небезпечних хвороб,
здачу їх патологічного матеріалу
для проведення ветеринарносанітарної експертизи добутих
тварин. Забезпечити належну
охорону державного мисливського фонду, заборонити полювання
на відтворювальних ділянках; на
відстані ближче 200 м від будівель
населених пунктів та окремо розташованих будівель, де можливе
перебування людей.
Мисливцям під час полювання
необхідно дотримуватись лімітів
добування диких тварин, бо за
один сезон можна винищити
більшість мисливських тварин, а
в наступні періоди полювати не
буде на що.
Кожен мисливець зобов’язаний чітко виконувати не тільки всі
вимоги природоохоронного, мисливського законодавства, але і
неписані етичні норми, чимало з
яких мають вікову історію. Оскільки мисливець перебуває з природою сам на сам, без свідків, необхідно навчитись стримувати
себе від недозволених вчинків,
щоб не нашкодити природі, бо не
випадково Церква ввела гріх за
заподіяння такої шкоди.
Шановні колеги-мисливці, полюйте на здоров’я, а не на шкоду
природі.
Як кажуть у наших рядах: «Ні
пуху, ні пера вам!»
Богдан МИХАЙЛИК,
голова Турківського ТМіР.
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Дорогу, чуйну і турботливу дружину, маму, тещу і бабусю, турківчанку – Ольгу Йосипівну Пазюк – з ювілеєм, який відзначила 19 жовтня, від щирого серця вітають чоловік Іван, дочки
Олена та Іванна, син Михайло, зяті Василь та
Петро, онуки Назарій, Владислав, Іван та Святослав та бажають люблячій людині міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості в житті, достатку, миру, добра, Божої ласки на многії літа.
Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті,
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоб у здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча мамо.

Дорогу і люблячу сестру і цьоцю – Ольгу Йосипівну Пазюк з м.
Турка – з ювілеєм, який святкувала 19 жовтня, від щирого серця і з
великою любов’ю вітають сестра Марія з сім’єю, сестра Надія з
сім’єю і брат Йосип з сім’єю та бажають ювілярці міцного-міцного
здоров’я, великого людського щастя, родинного тепла, Божої опіки
на многії літа.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
І нам не віриться сьогодні,
Що Вам прекрасних– 60.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

22 жовтня святкує свій ювілей наша колега, щира подруга, жителька с. Ісаї – Оксана Антонівна Галишин. Від щирого серця бажаємо дорогій ювілярці невсипущої життєвої енергії, творчої наснаги, міцного здоров’я, любові, добра, Божої опіки на довгі роки життя.
Сьогодні в Вас прекрасна дата,
Про що й нагадувать не слід,
А краще щиро побажати,
Багато щастя й довгих літ.
Хай радість серце зігріває,
Здоров’я хай не покидає,
У домі буде мир і лад,
А це – найголовніший скарб.
З повагою – колеги по роботі: Стефа, Руслана, Алла, Люба.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ сердечно вітають із ювілейним днем народження медсестру підліткового кабінету – Ірину Іванівну Марусяк – і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси
і води, сімейного благополуччя, сповнення усіх
планів і мрій, родинного тепла, Божого благословення на многії літа.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Педагогічний колектив Яблунівської ЗОШ щиро вітає з ювілеєм,
який святкуватиме 23 жовтня, вчителя української мови та літератури – Любов Омелянівну Романчак – і бажає шановній ювілярці здоров’я, добра, творчого натхнення, успіхів у праці, безліч світлих і
радісних днів у житті, Господньої ласки і опіки.
Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Із 50-річним ювілеєм добру, щиру, хорошу людину – Оксану Петрівну Марич – вітає Андрій Демиденко і бажає шановній
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, щастя –
без ліку і довгого віку.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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ÞÍÀÖÜÊÈÉ ÊÓÁÎÊ
ÏÎ¯ÕÀÂ Ó ÏÐÈÑË²Ï, À
ÄÎÐÎÑËÈÉ – Ó ßÂÎÐÓ
Минулої п’ятниці, 14 жовтня, фінальною частиною завершився перший чемпіонат Турківського району серед юнаків,
який проходив за правилами футболу 7х7. До Турки приїхали
чотири кращі юнацькі команди району, які успішно пройшли
груповий етап та зіграли свої півфінали. Комусь поталанило
більше, комусь – менше, і відповідно дві команди вийшли до
фіналу, а інші дві – приїхали боротись за бронзу.

.

Переможці чемпіонату району серед юнаків – команда
с.Присліп
Саме з матчу за третє місце і
розпочався футбольний день на
турківському міському стадіоні
“Карпати”. У поєдинку між собою
зійшлися команди сіл Н.Висоцьке та В.Яблунька. Весь матч проходив у відносно рівній боротьбі
і, як результат, закономірний рахунок в основний час – 0:0. У серії
післяматчевих пенальті влучнішими були юні футболісти із Нижнього Висоцького – 3:2, які і здобули бронзу.
Після невеликої перерви на
поле вийшли фіналісти чемпіонату – команди з Прислопа та
Нижньої Яблуньки. Вони порізному пройшли турнірну дистанцію: юнаки з Прислопа вийшли з групи з першого місця та в
півфіналі перемогли сильну команду з Нижнього Висоцького.
Нижньояблунські футболісти
вийшли з групи з другого місця,
зіграли відбір до півфіналів з командою Явори та в самому
півфіналі по пенальті обіграли
суперників з Верхньої Яблуньки.
Із самого початку поєдинку команда з Прислопа почала демонструвати свої лідерські
амбіції, гостро атакуючи ворота
суперника. Результат – не забарився. Уже на третій хвилині матчу, після однієї з гострих атак,
вона відкрила рахунок. Мабуть
не очікувавши такого старту,
хлопці із Нижньої Яблуньки трохи розгубилися, втратили самоконтроль і за кілька хвилин пропустили вдруге. Далі гра дещо вирівнялася, проте команди ритму
не збавляли. В одній із атак нижньояблунців прикро помилився
гравець команди з Прислопа,
зрізавши м’яч у власні ворота.
Рахунок став 2:1. Це дещо розворушило команду суперників, і
вони навіть на деякий час перехопили ініціативу. Проте в другому таймі Присліп все-таки остаточно добив суперників, вразив-

ши їх ворота ще двічі. Тож з рахунком 4:1, чемпіонство у першому юнацькому чемпіонаті здобула команда із с. Присліп.
Настала мабуть найочікуваніша мить чемпіонату – свято нагородження учасників та призерів. Команди та їх представники вишикувалися на бровці, аби
отримати свої заслужені нагороди. Розпочав урочистість голова
федерації футболу Турківщини,
головний ініціатор проведення
чемпіонату серед юнаків, який
доклав чимало зусиль, аби він
відбувся, і відбувся на найвищому рівні, палкий шанувальник
футболу Сергій Рик. Він щиро
привітав гравців та вболівальників із цим футбольним святом,
подякував їм за гарний, чистий
футбол, за бажання грати та вигравати. Далі Сергій Романович
запросив до слова Миколу Зубрицького – уродженця м.Турка.
Хоча Микола Іванович вже давно проживає та працює в м.Київ,
однак живе та переймається
проблемами рідного краю. І цього разу він без вагань долучився
до організації та проведення
юнацького чемпіонату, допоміг в
придбанні нагород, футбольних
м’ячів, комплекту футбольної
форми.
Микола Іванович також щиро
привітав усіх учасників чемпіонату і висловив сподівання на те, що
у майбутньому юнаки будуть грати не тільки за команди рідних
сіл, а й виступатимуть за найкращі клуби нашої країни. Також
він запевнив юних спортсменів,
що цей чемпіонат був першим,
але далеко не останнім – в
юнацьких змаганнях він завжди
допоможе та всіляко сприятиме,
щоби ми могли гордитися дітьми
нашого району.
Далі всі учасники юнацького
чемпіонату були нагороджені
футбольними м’ячами – найго-
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ловнішим, що потрібно дітям для
занять футболом. Команда Нижнього Висоцького була нагороджена бронзовими медалями,
команда Нижньої Яблуньки –
срібними. Ну, а переможці чемпіонату – команда Прислопа –
отримала з рук Миколи Івановича кубок, золоті медалі та комплект футбольної форми. А допомагав Миколі Зубрицькому проводити нагородження голова
Турківської районної ради Володимир Лозюк.
Також були відзначені гравці у
номінаціях: кращий бомбардир
– Микола Ірод (Нижнє Висоцьке)
– 13 забитих голів, кращий гравець – Михайло Копитчак
(Присліп) та кращий воротар –
Володимир Ляхович (Нижня Яблунька).
Справжнім сюрпризом став
солодкий подарунок – святковий
торт для переможців!
Не менш цікавим та видовищним видався і футбольний день у
неділю, 16 жовтня. У Турці, на
міському стадіоні “Карпати”, проходила фінальна частина уже
основного чемпіонату району з
футболу. Попри холодну та дощову погоду, підтримати улюблені
команди чи просто насолодитися гарною грою на стадіон прибуло чимало шанувальників футболу.
Перед початком поєдинку за
третє місце між командами сіл
Присліп та В.Яблунька до присутніх звернувся голова федерації футболу Турківщини Сергій
Рик. Він побажав командам вдалої гри та закликав футболістів до
взаємоповаги на полі. Далі, під
мелодію Гімну України, капітани
команд підняли Державний прапор, а стадіоном прокотилося
багатоголосе “Ще не вмерла Україна”.
Свисток арбітра дав старт боротьбі за бронзу чемпіонату. Гра
розпочалася за рівної боротьби,
однак команда з В.Яблуньки почала все частіше атакувати суперників та більше контролювати

ного фіналу. На поле вийшли дві
різні команди: команда смт.Бориня, яка неодноразово ставала чемпіоном району, і команда
с.Явора, яка багато разів потрапляла до фінальної частини, грала у фіналі, проте
свого чемпіонського кубка у руках
не тримала. На
шляху до фіналу
команда з Борині
обіграла у чвертьфіналі дебютанта
чемпіонату – команду с.Боберка,
а у півфіналі здолала команду з
Прислопа. Явора
ж, відповідно,
спершу здолала
команду з Бітлі, а
у півфіналі, у серії післяматчевих
пенальті, сенсаційно перемогла
надзвичайно сильну команду з
Верхньої Яблуньки.
Гра розпочалася з явною перевагою команди з Борині.
Швидкі нападники – Назар Сливар та Олег Квич – не давали перевести подих захисникам з Явори. М’яч майже не затримувався
у центральній частині поля. Не
пройшло багато часу і боринчани досягли того, за чим бігли. В
одній із атак Олег Квич відкрив
рахунок. А ще через кілька хвилин, вийшовши сам на сам з воротарем, Олег рахунок подвоїв.
Так і закінчився перший тайм.
Здавалося, що питання чемпіона уже вирішено, адже другий
тайм почався практично як і перший. Бориня атакувала, Явора –
відбивалася. Проте тривало це
приблизно до середини другого
тайму. Далі явірці взяли себе в
руки і понеслись на ворота суперника. Почали гостро атакувати,
небезпечно пробивати по воротах, заробляли один кутовий за
другим. І ось настав цей момент:
після подачі з чергового кутового
– Явора забила. Рахунок став 2:1

.

Команда с.Явора – переможець чемпіонату Турківського району з футболу
м’яч. Присліпці ж час від часу
відповідали контратаками, з якими без проблем розбиралися
верхньояблунські футболісти.
Перевага останніх щораз
більше посилювалася, команда
з Прислопа вдіяти не могла нічого. У підсумку хет-трик Олега Лутчака та закономірна перемога
В.Яблуньки – 3:0.
Після поєдинку за третє місце
черга дійшла і до довгоочікува-

на користь боринської команди.
Проте радість від забитого гола
щохвилі згасала, так як спливав і
час матчу, оскільки одного м’яча
було замало. Уже пішов доданий
арбітром час, а глядачі потихеньку почали покидати стадіон. Та
несамовите “ГОООЛ!” та “ЯВОРА!” змусили їх повернутись. Так,
футболісти з Явори зробили, здавалось, неможливе. Після провального першого тайму, у якому
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пропустили два м’ячі, вони зуміли на останніх секундах матчу
зрівняти рахунок і завершити ос-

новний час із сильною та досвідченою командою Борині унічию
– 2:2. Далі на команди очікувала
серія післяматчевих пенальті,
яку, піднесена успіхом у другому
таймі, виграла команда з Явори,
команда, яка до свого чемпіонства йшла довгих 18 років. Ще на
початку матчу глядачі помітили,
що за команду Явори виступало
у цьому поєдинку 12 гравців, а не
11, як у Борині. Проте це не обурило вболівальників, а навпаки,
до сліз порадувало. Цього дня з
хлопцями був ще й Руслан Ігнацевич. Руслан, який присвятив
команді рідного села усе своє
коротке життя, який разом із командою сезон за сезоном боровся за омріяний кубок. 26-річний
Руслан Ігнацевич раптово пішов
з життя 2 січня цього року. Великий банер із його фото (на фото
згори) розмістили на стадіоні шанувальники явірської команди, а
вже після матчу, в офіційній групі
команди з Явори, в одній з соцмереж з’явився цей зворушливий пост:
“Ця перемога для Тебе!!! Дорогий друже, вся наша команда
знала, заради чого вона змагалась у цих дуелях за вихід до фіналу. І вони цього добились не
тільки завдяки їхнім індивідуальним діям, а завдяки Твоїй допомозі. На фінальний матч хлопці
вийшли добитись цієї мети і, скажемо відверто, хлопці її добились. Добились не тільки старанням вболівальників чи футболістів, а спромоглися виграти,
завдяки, насамперед, Твоїм старанням з Небес.
Те, що зробила команда в кінці
матчу завдяки Тобі, напевно, не
по силі іншим командам.
Дякуємо, Руслан! Ти назавжди в
наших серцях!»
Після закінчення фінального
поєдинку, традиційно відбулася
процедура нагородження учасників та призерів чемпіонату, яку
знову ж таки провели Сергій Рик,
Микола Зубрицький та Володимир Лозюк. Вони вручили їм грамоти, медалі, футбольні м’ячі,
футбольну форму. А кращий бомбардир чемпіонату Олег Квич
(Бориня), кращий гравець Василь Новосельський (Бориня)
та кращий воротар Юрій Шийка
(В.Яблунька) отримали ще й пам’ятні статуетки.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ПЕРШІСТЬ ОБЛАСТІ СЕРЕД ДЮСШ
Минулих вихідних у м. Жовква відбулися змагання з настільного тенісу на першість області
серед спортивних шкіл, присвячені Дню захисника України та утворення УПА.
Окрім команди Турківської ДЮСШ «Юність», у змаганнях взяли участь ще 6 команд. Нашу школу
представляли вихованці тренера Василя Гуя – Володимир Яворський, Микола Яворський, Іван
Яворський, Михайло Бойко, Юля Марич і Марія Іванюк.
У напруженій боротьбі наші хлопці, на жаль, не зуміли потрапити у фінальну частину змагань, проте
прекрасний результат показали дівчата, які посіли друге місце, поступившись у фіналі господарям
змагань – команді м. Жовква.
Також у м. Ходорів відбулися обласні змагання з шахів серед учнів ДЮСШ. У нашій команді найкраще
виступила неодноразова призерка обласних змагань в особистому заліку – Наталія Тарасенко. Вона
зайняла ІІІ місце.
Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ «Юність».
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÀÔÐÈÊÀÍÑÜÊÓ
×ÓÌÓ ÑÂÈÍÅÉ
Перший випадок африканської чуми свиней (АЧС) в Україні
був зареєстрований у Запорізькій області в 2012 році. З 2012
року по 2016 рік були поражені АЧС всі області України, крім
Львівської, Закарпатської та Чернівецької. АЧС була занесена на територію України з Росії та Білорусі. За 2016 рік в Україні зареєстровано 52 випадки захворювання свиней на африканську чуму. На даний час діє 37 карантинних пунктів. При
виявленні АЧС проводять забій всіх свиней в радіусі 20 км, а в
дикій фауні – до 120 км. Вже в 2016 році було знищено(спалено)
75 тис. голів свиней.
При блиск авичному перебігу
Одним з основних шляхів роззахворювання тварини гинуть
повсюдження африканської
без будь-яких ознак. При гострочуми свиней є хворі дикі кабани,
му перебігу в тварин спостеріякі інфікують домашніх свиней
гається підвищення температупри контакті. Також одним з осри тіла до 40,4-42,0 С°,
новних факторів розповсюдження вірусу хвороби є несанкціоновідмічається віддишка, кашель,
з’являються приступи блювоти,
ване перевезення інфікованих
парези та паралічі задніх
тварин та продукції свинарства
кінцівок. Спостерігаються селюдиною. Крім зазначеного,
розні та слизисто-гнійні виділенінфікування домашніх свиней
може відбуватись при згодовуня з носа та очей, інколи пронос
з домішками крові, частіше – заванні відходів громадського харпор. Хворі тварини більше лечування, що можуть містити в
жать, зарившись в підстилку, в’ясобі залишки інфікованої свинило піднімаються, пересуваютьни, які не становлять загрози
ся і швидко втомлюються.
людині. Вірус АЧС залишається
Відмічається слабкість задніх
дієздатним у м’ясі від хворої тварини – до 155 днів, у копчених
кінцівок, хитка хода, голова опущена, хвіст прямий, спостерім’ясопродуктах – до 6 міс., у загається спрага. На шкірі, в обмороженому м’ясі – до 3 років.
ласті внутрішньої поверхні стеПід час перебігу хвороби
гон, на животі, шиї, біля основи
смертність становить 50-100%.

вух з’являються червоно-фіолетові плями, при надавлюванні ці
плями не бліднуть (різко виражається ціаноз шкіри). На
ніжних частинах шкіри можуть
з’являтись пустули, на місці яких
утворюються струп і виразки. Супоросні свиноматки абортують.
Перехворілі тварини та ті, що залишились живі, стають вірусоносіями.
Отже, якщо у вашому господарстві стався випадок раптової
загибелі свиней, чи їх масове
захворювання, або ви володієте
інформацією про такі випадки,
то потрібно негайно повідомити
про дані факти фахівців державної ветеринарної служби, в зону
обслуговування якої ви входите,
та органи самоврядування
(сільська, селищна або міська
ради), а працівникам лісових
господарств та мисливських
угідь – при виявленні загиблих
диких кабанів у лісових масивах.
На сьогоднішній день проти
африканської чуми свиней щеплення та лікування відсутнє. Всіх
тварин, які є в осередку захворювання, забивають безкровним методом та спалюють.
Щоб запобігти виникненню
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хвороби у вашому особистому
підсобному господарстві та на
свинофермі, необхідно дотримуватись ряд правил, які збережуть здоров’я тварин та допоможуть уникнути економічних втрат,
а саме:
– надавати свиней для щеплення ветеринарною службою
проти класичної чуми свиней;
– утримувати тварин лише закритими в базах, сараях, не допускати вільного вигулу свиней
на території населених пунктів,
для попередження їх контакту з
дикими кабанами;
– періодично обробляти свиней та приміщення проти кровососних комах (кліщів, вошей,
блох), постійно вести боротьбу з
гризунами усіма відомими методами;
– не завозити свиней без погодження державної служби ветеринарної медицини відповідної зони обслуговування;
– використання відходів їдалень громадського харчування,
для годівлі свиней, можливе
лише після знезараження
відходів, шляхом кип’ятіння не
менше як 30 хвилин;
– негайно повідомляти про
випадки захворювання свиней
державну службу ветеринарної
медицини.
Ігор БОНЧУК,
ветеринарний лікар-епізоотолог Турківської районної державної лікарні ветеринарної
медицини.

ЗНИЖКИ на роботу +матеріали. РЕМОНТИ будинків, квартир,
балконів під ключ. Перепланування,
пiдвiснi
стелі,
гiпсокартон. Опалення, тепла
підлога,
водопровід,
каналізація. БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони,
гаражі, навіси, альтанки. Банi,
басейни. Ворота, паркани будьякої складності. Доставка матеріалів. Тел.: (068)1455866,
(095)5523950.
ЗНИЖКИ на роботу +матеріали. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи. М’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир. Сайдiнг, фактурна
штукатурка,
короїд,
термопанелi. Доставка матеріа л і в . Те л . : ( 0 6 8 ) 1 4 5 5 8 6 6 ,
(095)5523950.
Куплю коня молодого, робочого. Тел.: 0955280071.
Воловецьке КП «Агрошляхбуд» за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький р-н, Закарпатська обл. реалізує щебінь
різних фракцій та надає транспортні
послуги.
Оплата
здійснюється готівковим та безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996,
0970633997, (03136)25321,
(03136)25322.

ÒÅËÅÔÎÍÍÀ «ÃÀÐß×À Ë²Í²ß» – Â²ÄÏÎÂ²ÄÀª
Нещодавно в Турівському відділенні Самбірської ОДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія». Пропонуємо Вашій увазі найбільш актуальні питання платників податків, на які відповідав головний державний інспектор Олег Кузан.
– В які терміни платники єдиного податку подають до контролюючого органу заяву щодо
періоду щорічної відпустки?
– Згідно із п. 295.1 та п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої
і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа
(включно) поточного місяця.
Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється
контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної
ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової
втрати працездатності.
Відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ, платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного
місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Сплачені суми єдиного податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку,
встановленому ПКУ.
Згідно із п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ, інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати
працездатності, з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності, подається за заявою у
довільній формі. Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати
працездатності нормами ПКУ не передбачено.
– Як слід подавати звіт за формами 1-РА та 1 -РТ через електронний кабінет платника?
– В електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ
(місячна)).
Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративнотериторіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016
року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів та порядків їх заповнення».
Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за
звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.
Звіт за формою 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за
звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.
Вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.
Куплю шкіру ВРХ. Продам причіп до легкового автомобіля. Тел.: 0973410398; 0668015338.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
18 жовтня минає півроку, як немає з нами о. Михайла Паращака
– настоятеля храму Св. мучеників Маккавеїв с. Ропавське.
Із великим сумом сприйняли ми звістку
про відхід до нашого Господа Ісуса Христа
по вічну нагороду нашого духовного наставника. За час служіння громаді і Богу здобув
велику повагу і прихильність серед духовенства і нас, мирян. Він знав не тільки наші
потреби, а й докладав усіх зусиль, щоб із
Божою допомогою їх вирішити. Пам’ять про
о. Михайла житиме в наших серцях вічно.
Висловлюємо співчуття родині і закликаємо усіх, хто знав о. Михайла Паращака, єднатися в молитві за вічний спочинок покійного, щоб Всевишній прийняв свого вірного
служителя в Царстві небесному – там, де всі Святі і праведні спочивають.
Церковний комітет та громада с. Ропавське.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро
співчувають лікарю-педіатру Ванді Омелянівні Ясінській з приводу
великого горя – трагічної смерті брата – Віктора.
Сусіди висловлюють щире співчуття Ванді Омелянівні Барній з
приводу великого горя – трагічної смерті брата – Віктора.
Колектив працівників пологового відділу Турківської КЦРЛ висловлює щире співчуття лікарю-педіатру Ванді Омелянівні Барній з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті брата – Віктора.
Працівники Турківської ЦБС висловлюють щире співчуття завфіліалу бібліотеки с. Боберка Любі Ігнатівні Кость з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Виконком Боберківської сільської ради висловлює щире співчуття бібліотекарю Любові Ігнатівні Кость та головному бухгалтеру
сільради Ганні Романівні Славич з приводу тяжкої втрати – смерті
батька і свекра.
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