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Минулого вівторка відбулася позачергова сесія Турківської
районної ради, яка розглянула цілий ряд фінансових питань.
Зокрема депутати розподілили кошти, виділені на співфінансування мікропроектів місцевого розвитку в розрізі об’єктів та
розпорядників на 2017 рік. Враховуючи те, що мікропроект «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна в с.
Н. Гусне та вул. Центральна в с.
В. Гусне» не пройшов конкурс в
рамках програми проведення
обласного конкурсу мікропроектів на 2017-2020 роки, де було
передбачено 59422 гривні, дані
кошти депутати скерували на
співфінансування Боринській
селищній раді, яка також має
намір провести реконструкцію
зовнішнього освітлення та впровадити енергозберігаючі технології, згідно програми Львівської
обласної ради. 118 588 гривень
скеровано на реалізацію проекту з енергозбереження по Розлуцькому НВК, а 100 тис. грн.. –
на енергозберігаючі заходи по
лікарській амбулаторії с. Вовче,
До того ж, ще 30 тис. грн. по цій
програмі виділено за рахунок перевиконання дохідної частини
районного бюджету станом на 1
травня 2017 року. 84328 гривень
виділено Турківській КЦРЛ для
ремонту зовнішнього водопроводу. На ці ж потреби – 45 тис. грн.
– передбачено також за рахунок
перевиконання дохідної частини
районного бюджету. А загалом

бюджетним організаціям, за рахунок перевиконання, виділено
1 млн. 600 тис. грн. На виплату
заробітної плати працівникам,
які утримуються за рахунок
місцевого бюджету відділу освіти, перепало 800000 грн., для
співфінансування по програмі
облаштування внутрішніх убиралень у навчальних закладах району передбачено 200000 гри.,
70000 грн. – на співфінансування реконструкції Лосинецької
ЗОШ І-ІІ ст. На співфінансування
заходів обласних програм в галузі охорони здоров’я та інших
видів дороговартісної медичної
допомоги виділено 304100 грн.
Окрім вище вказаних коштів на
ремонт водопроводу, 15 тис. грн.
передбачено на придбання устаткування та матеріалів для стоматологічного відділу з метою
покращення зубопротезної допомоги учасникам АТО та іншим
декретованим групам, 12 тис.
грн. – на придбання двох апаратів «Неубалайзер» для дитячого та реанімаційного відділень,
22 тис. грн. – на придбання електронасоса. Відповідно, по 50 тис.
грн. депутати передбачили Верхньояблунській сільській раді –
на виплату заробітної плати та
Присліпській сільській раді –
для співфінансування робіт із
завершення газифікації села.
Враховуючи рекомендації по-

стійної комісії з питань промисловості, транспорту, доріг та будівництва, сесія розподілила субвенцію районного бюджету, в
рамках програми «Розвиток комунальних доріг Турківського
району». По 20 тис. грн. на ремонт доріг дісталося Бітлянській,
Верхньовисоцькій,
Комарницькій, Либохірській, Нижньовисоцькій сільським радам. По
15 тис. грн.. – Головській та
Ільницькій, 11 тис. грн. – Верхненській та 10 тис. грн. – Красненській сільським радам.
Також депутати прийняли програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім», що розрахована
на 2017-2020 роки. Вона передбачає видачу пільгових кредитів
на спорудження житлових будинків, добудову та реконструкцію житлових будинків, спорудження інженерних мереж, придбання незавершеного будівництва та готового житла. Сім’ї, що
мають троє або більше дітей та
учасників АТО, можуть скористатися безвідсотковим кредитом.
Термін кредитування – до 20
років, а для молодих і неповних
сімей – до 30 років.
Затверджено й програму компенсації пільгових перевезень
окремих категорій громадян на
залізничному та автомобільному
транспорті загального користування в Турківському районі на
2017 рік.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÏÐÎÉÄÓÒÜ ÀÂÒÎÏÅÐÅÃÎÍÈ
9-11 червня на Турківщині пройде етап чемпіонату України з гірських перегонів «БЕСКИД 2017».
Урочиста церемонія відкриття Чемпіонату України з гірських перегонів «БЕСКИД 2017» буде проходити в м.Турка на майдані Шевченка, 9 червня, о 19.00 год. Початок змагань – 10 червня – з 09.00 год.
Змагання будуть проводитися на території району на автомобільній дорозі Львів-Ужгород, на ділянці
від смт.Бориня до с.Верхнє, та на Ужоцькому перевалі. У зв’язку з цим проїзд дорогою на ділянці
смт.Бориня - Ужоцький перевал цього дня буде тимчасово закритий – з 09.00 год до 18.00 год. Для
транспорту буде забезпечено об’їзд шляхом Бориня - Нижнє Висоцьке - Нижнє-Верхнє та в зворотному напрямку.
Доводимо до відома жителів прилеглих населених пунктів до дороги Бориня-Ужоцький перевал про
дотримання правил техніки безпеки при користуванні транспортом, випасу худоби та догляду батьків
за неповнолітніми дітьми.
Детальніше про змагання та маршрути перегонів можна дізнатися на сайті Галицького автомобільного клубу http://gac.org.ua.

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
Двічі
на
місяць
безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 428, 0 800 500 736.

Дорогу, любиму, турботливу маму та бабусю, жительку с. Явора –
Ганну Федорівну Романович – з 80-річчям від дня народження
щиро вітають син Михайло, невістка Світлана, онуки Іван та Галина і бажають ювілярці не хворіти, душею не
старіти, Господньої опіки на многії і благії літа.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі, многії літа.

ЗВЕРН ЕННЯ
референта бюро УГКЦ з питань екології
Львівської архиєпархії щодо озеленення на
свято Зіслання Святого Духа
Наближається прекрасне християнське свято – Зіслання
Святого Духа, яке відзначається на п’ятдесятий день після
Пасхи. Кожен з нас старається прибирати свої домівки, а також озеленювати їх. Ця традиція сягає своїм корінням ще у
сиву давнину. Звідси ще одна назва П'ятдесятниці: Зелені свята. Квіти й зелень дерев є ознакою життя, тож стали символом життєдайного Святого Духа, Який все оживотворяє і
вчиняє нас здатними бути носіями життя, а не смерті і руйнування. Як природа навесні оновлюється зеленню і квітами,
так і свята
Церква та її
вірні оновлюються силою
Святого Духа,
Який щедро виливає свої Дари
на Церкву задля
розбудови і уприсутнення
Царства небесного вже «тут і
зараз».
Звичаєм замаювання домівок та храмів християнами сьогодні,
на жаль, зловживається і він втрачає первісне своє значення, перетворюється на шкідливу, руйнівну практику, яка йде в розріз з
християнським віруванням. Вирубуються цілі дерева, наприклад,
берізки, що не має жодного символічного значення – життя. Як
альтернативу, пропонується прикрашати свої домівки та храми квітами та зеленню, виплеканими та вирощеними власними руками.
Саме в такий спосіб ми свідчитимемо, що є справжніми та свідомими християнами, котрі розуміють, що світ навколо нас створений
Богом, а ми покликані його зберегти і піклуватися ним, а не знищувати; робити добрі вчинки з тими речами, які дарував нам Творець.
Така негативна поведінка щодо вирубки дерев, вирізування, виломлювання гілок тощо призводить до гріха проти довкілля, а тому,
згідно з вченням Церкви «хто грішить проти довкілля, грішить проти
Творця його».
То ж, готуючись до свята П’ятидесятниці, просімо Бога, щоби щедро вилив на нас Духа Свого Святого та вчинив нас здатними бути
охоронцями Божого створіння та провісниками зближення Царства небесного.

У неділю, 4 червня, на свято Трійці, у зоні відпочинку «Сонечко», що по вул. Травнева у м. Турка, відбудеться розважальна
програма:
- 15.00 год. – свято для дітей (вікторини, розіграш призів);
- 19.00 год. – відпочинок для молоді та дорослих (караоке, дискотека, вікторини).

2 стор.
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«ÎÉ, ËÅÃÎÉÊÀ
ÊÎËÎÌÈÉÊÀ»
Під такою назвою минулої неділі в смт. Бориня відбувся оглядконкурс танцювальних колективів Турківщини. Мета його проведення, за словами методиста з хореографічного жанру Турківського РНД Ганни Саварин, – відродити давнішні традиції наших предків у цьому чудовому й запальному танці. Чого приховувати, сьогодні молодь все менше і менше приділяє уваги цьому
виду мистецтва і може так статися, що з роками він відійде в
забуття. І лише проводячи такі конкурси, можна вести мову
про його збереження, і навіть утвердження й розвиток.
Переповнений зал місцевого Народного дому ряснів різноманітними вишиванками. На сцену один за одним виходили як дитячі, так і
дорослі творчі колективи – із сіл Боберка, Шандровець, Либохора,
Шум’яч, Верхнє, Н. Висоцьке, В. Висоцьке, Вовче, Бориня. Вдячна глядацька аудиторія нагороджувала всіх бурхливими оплесками, а авторитетне журі в деталях аналізувало кожен рух танцюристів, щоб потім
визначити призові місця. Перед тим, як оголосити свій вердикт, ведуча заходу Іванна Гунчак вручила всім колективам грамоти за участь і
після цього вона, разом з Ганною Саварин, відзначили переможців.
Третє місце журі віддало колективам НД №2 с. Либохора та с. Верхнє,
Почесне друге місце вибороли дитячий колектив с. Шум’яч та дорослий колектив с. Вовче. А ось першу сходинку п’єдесталу присуджено
танцювальному колективу смт. Бориня, який невдовзі братиме участь
в обласному огляді-конкурсі.
Слід відзначити, що всіх зачарували й чудові мелодії місцевих троїстих музик , яким, як і всім учасникам та організаторам конкурсу, щиро
подякував голова журі, начальник відділу культури РДА Володимир
Кузьмин. Очевидно, захід не пройшов би так успішно, якби не благословення місцевого пароха, до речі, також члена журі, о. Казимира.
Варто наголосити, що фольклорно-мистецький захід відбувся завдяки активній підтримці Турківської районної ради й особисто голови,
уродженця смт. Бориня Володимира Лозюка, відділу культури Турківської РДА, селищної ради, інших небайдужих людей. Хочеться вірити,
що конкурс стане тим добрим початком, що матиме успішні перспективи на майбутнє.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ ÇÂÎË²ÊÀÒÈ Ç
ÓÊËÀÄÀÍÍßÌ ÄÎÃÎÂÎÐ²Â ÍÀ
ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÑÌ²ÒÒß

роботи. Проте на введення такої
посади у нас немає коштів. Із
ситуації виходимо, як можемо.
Дуже надіємось на свідомість
жителів міста, які повинні знати, що за вивіз сміття потрібно
платити так, як і за користування телефоном, світлом чи газом.
Тим більше, що на пошті є квитанції для сплати за вивіз ТПВ.
Станом на 30 травня укладено
договорів на вивіз сміття: вулиці
Джерельна і Поляна – 50, вул.
Б. Хмельницького – 19, вул.
Шевченка – 11, вул. Довбуша – 5,
майдан Шевченка – 2, вул. Січ.
Стрільців – 7, вул. Потік – 3, вул.
В. Стуса – 1, вул. Бойківська –
11, вул. Спадиста – 3, вул. Л.
Українки – 9, вул. Зарічна – 5,
вул. Пушкіна – 5, вул. Сагайдачного – 2, вул. Шептицького – 2,
вул. Круг Городище – 11, вул. Горішня – 22, вул. Середня – 32,
вул. І. Франка – 19, вул. Самбірська – 19, вул.Міцкевича – 2,
вул. Травнева – 15, вул. Богуна –
6, вул. Молодіжна – 6.
– Документацію для укладання договорів ви мусите вивести на якісніший рівень, – наголосив, звертаючись до виступаючого, секретар міської ради
Олександр Гвоздінський. –
Щоби не вийшло так, що накладете на людину адмінпротокол,
а договір з нею не підписаний.
З людьми слід працювати – провести відповідне роз’яснення,
повідомити їх про обов’язковість
укладання договору. І у випадку,
якщо особа відмовляється
підписувати договір, то на місці
відразу ж потрібно складати акт,
в якому відмовник має поставити свій підпис.
З обговорюваного питання
було прийнято рішення, яким
зобов’язано КП «Турківське
житлово-комунальне управління» активізувати роботу по укладанню договорів із жителями
приватного сектора на вивіз
твердих побутових відходів.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Чергова сесія Турківської міської ради знову обговорила питання про роботу Турківського житлово-комунального управління. Адже в місті й далі байдужі громадяни мішками викидають непотріб, тачками вивозять биту цеглу, шифер чи
штукатурку до сміттєвих баків, не платячи за це й копійки. І
проблема в тому, що така ситуація є не тільки в якомусь
одному місці, а практично всюди по місту. У всіх містах області їх жителі намагаються старанно платити за комунальні послуги, зокрема за вивіз сміття, і Турка у цьому плані
не може бути винятком. Тому зараз дуже гостро постало питання про те, аби кожне міське приватне домогосподарство
уклало договір з житлово-комунальним підприємством на
вивіз ТПВ.
кількості укладених договорів
– Дійсно, в КП «Турківське
свідчить про те, що, при бажанні,
житлово-комунальне управлінце можна зробити. Щодо встаня» сьогодні є багато невирішеновлення камер відеоспостених проблем. Одна з них поляреження в місті, то, на жаль,
гає в тому, що його працівники
закупівля їх через тендерну сипрацюють на неповну ставку, а
стему держзакупівель Прозоінспектори ГУ Держпраці у
ро дещо затягується. Проте
Львівській області, під час петендери вже пройшли, переревірки, вказали на те, аби
можці визначені, підписано
підняти працівникам комунальдоговори, ще потрібно трохи
ної служби заробітну плату. Для
часу, й відеокамери буде встацього, звичайно, необхідні кошновлено. Крім цього, міською
ти. Так само, як і вкрай потрібні
радою подано проект на конвони й на пальне та запчастини
курс на адресу одного із міжнадо транспорту, аби ретельно
родних фондів, який реалізує і
дотримуватися графіка вивеспівфінансує деякі соціальні
зення сміття, – сказав міський
програми. У разі успішного його
голова Геннадій Когут. – І одним
проходження, можна буде закуіз джерел наповнення казни
пити і встановити в Турці додатпідприємства є сплата насеково ще 28 камер відеоспостеленням міста за комунальні
реження. Якщо ж ні, тоді по
послуги. Я неодноразово мав
одній камері будемо закуповурозмову з Володимиром Івановати і встановлювати там, де це
вичем про те, аби комунальнибуде можливо. Адже без відеоки якомога більше залучали
фіксації важко сьогодні доказажителів міста до сплати послуг
ти, що саме ця людина, а не
за вивезення сміття, уклавши з
інша, порушила закон і повинна
населенням відповідні договопонести покарання.
ри. Сприяли та сприятимуть і
Також перед депутатами з
надалі цій роботі й депутати
відповідною інформацією висміської ради. А збільшення

тупив начальник КП «Турківське житлово-комунальне управління» Володимир Драч. На
сьогодні з жителями приватного сектору його підприємством
укладено 267 договорів на вивіз
твердих побутових відходів. Це,
у порівнянні з попереднім роком, на 30 договорів більше.
Укладатимуть договори й далі.
125 договорів укладено з приватними підприємцями, на суму
7 тис. грн. у місяць. Проте деяка
частина
приватних
підприємців на даний час припинила свою діяльність, а окремі макулатуру здають тим
підприємствам, у яких беруть товар, тому й грошових надходжень до комунальної служби
поменшало.
– Навесні наші працівники,
разом із депутатами міської
ради, йдуть до власників приватних будинків і укладають або
поновлюють з ними договори на
вивезення сміття, – сказав Володимир Іванович. – Чесно кажучи, ці візити не із приємних,
бо окремі громадяни категорично відмовляються укладати такі
договори. Тому доводиться
складати адмінпротоколи про
притягнення непослушних до
адміністративної відповідальності. З початку поточного року
вже складено близько 30 протоколів, які подаємо на розгляд
адмінкомісії. Ще одна проблема: аби ходити отак від обійстя
до обійстя, комунальній службі
потрібно мати у своєму штаті
спеціального працівника, який
би відповідав за дану ділянку

Продається житловий будинок в с. Ільник. Зроблено ремонт,
пластикові вікна. Є газ, вода. Біля будинку город – 0,25 га. Поряд
автобусна зупинка. Ціна – договірна. Тел.: 0681408256 – Оксана.

Потрібен працівник (оператор комп’ютерного набору) на гуртівню «Наталі».
Звертатися за тел.: 0997009566. Наталія Степанівна.

Педагогічний колектив та працівники Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.
щиро вітають
з ювілейним
днем народження вчителя початкових класів
Лю бо ми ру
Лук’я нів ну
Ільницьку і
бажають
шано вній
ювілярці нев’янучої життєвої
енергії, міцного здоров’я – з
роси і води, поваги від людей,
любові від рідних, життєвої удачі,
миру, добра, благополуччя, рясних Божих благословінь.
Дозвольте Вас сердечно
привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен
день в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії
літа!

Дочка Марія, зять Михайло;
онуки Анна, Наталія, Любов – з
чоловіками Василем, Михайлом,
Іваном; правнуки
Алла, Ліля, Оля,
Сергій , Олександр та Сер а ф и м
щиро вітають з ювілеєм – 80річчям від дня
народження жителя с Карпатське –
Володимира Івановича Дендака – і бажають дорогому ювілярові міцного-міцного здоров’я,
добра, довголіття, 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.

Дорогого батька і дідуся, жителя с. Н. Висоцьке – Михайла
Йосиповича Марчишака – сердечно вітають з 80річним ювілеєм
син Богдан, невістка Марія, онуки Назар, Соломія з чоловіком
Іваном,
Остап,
Юрій, і Тадейчик. Дорогій їм людині вони бажають
доброго здоров’я, життєвих сил,
родинного тепла, Божого благословення на многії і щасливії
літа.
Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей
світ.
Хай Вам смуток не спаде на
думку,
Ви живіть на радість нам
сто літ!
Хай ніколи не болять Вас
руки,
Старість хай обходить повсякчас.
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас!
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Без сумніву, мужні хлопці, учасники АТО, для нас , тих, хто
живе на мирних територіях, є справжніми Героями. Вони, маючи патріотичну громадянську позицію, стали в обороні нашої
держави й зупинили російського агресора та українських найманців-сепаратистів. Честь і шана їм за це! Так коротко можна викласти суть вступного виступу голови Львівської ОДА
Олега Синютки на недавній зустрічі в Турці з демобілізованими воїнами та сім’ями тих, хто й сьогодні захищає нашу державу на сході України. За словами Олега Михайловича, на
Львівщині проживає більше 10000 демобілізованих воїнів.
Стільки ж сьогодні перебуває на передовій. 272 загинули на
фронті, 6 померли, уже повернувшись до рідних домівок. На
жаль, гіркі втрати не оминули й Турківщину. Шестеро наших
земляків загинули при виконанні військового обов’язку. В ході
виконання бойових завдань поранення отримали 3 особи,
інвалідність, пов’язану із захистом Батьківщини, отримали 6
осіб та трьом визначено інвалідність – в результаті загального захворювання. А загалом з початку проведення АТО, протягом шести хвиль мобілізації, Турківським РВК було призвано до лав Української армії 287 осіб, з яких 265 отримали статус учасника бойових дій. Всього ж в управлінні соціального
захисту населення Турківської РДА на обліку перебуває 306
учасників АТО, з них 19 – з Національної поліції, прикордонників
та добровольці. На цьому наголосив, виступаючи, заступник
голови РДА Юрій Лило. Також він повідомив, що найбільше захисників нашої держави призвано з м. Турка – 46 осіб, Н. Яблунька – 27, Бориня – 22, Сянки – 17, Завадівська сільська рада – 18.
Назвав Юрій Дмитрович і ті села, в яких є найменше мобілізованих. По два – села Ільник, Либохора, Комарники, один –
Присліп.
Далі ведучий зібрання, голова РДА Олександр Лабецький,
запросив до слова військового
комісара Турківського райвійськкомату Руслана Космана, який
детально зупинився на проблемах виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності
або часткової втрати працездатності, оформлення та подання
документів у Пенсійний фонд
України. Звернув увагу на безкоштовне забезпечення путівками демобілізованих та проблеми надання статусу учасника
бойових дій. Руслан Васильович
відзначив, що за період 2015-17
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років за виплатою грошової допомоги до них звернулося 8 осіб.
Всім їм було виплачено її. Відмовився від допомоги (заяви не
надходило) лише один поранений – Ярослав Паращич із с. Шум’яч.
З 306 учасників бойових дій,
що перебувають на обліку, один
– інвалід війни ІІ групи, шість –
інваліди війни ІІІ групи. На черзі
на санаторно-курортне лікування перебуває 27 осіб, з них – три
інваліди.
Турківською районною радою
виділено 500 тис. грн., на соціальну підтримку учасників АТО

ВИДІЛЕНО КОШТИ НА
РЕМОНТ ЛІМНЯНСЬКОГО НВК
На осінь 2017 року в Лімні заплановано урочисто відзначити
200-річчя з часу заснування місцевої школи, яка була однією з
перших на теренах Турківщини. Але щоб відзначення цієї знаменної дати пройшло на найвищому рівні, вкрай необхідно провести ремонт фасаду приміщення та даху. Зрештою, й не
личить, щоб іменний навчальний заклад ім. Романа Мотичака,
виглядав так непривабливо. Тим більше, що силами місцевої
громади та рідних Героя, що загинув під Іловайськом, а також
родини вихідця із села, відомого духовного провідника о. В. По-

ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО
НА ТУРКІВЩИНІ
Хто відшкодовуватиме збитки
за забруднене довкілля?
У неділю, 29 травня, на території Боринської селищної ради,
через прорив у продуктопроводі на місці несанкціонованої
врізки, трапився витік нафтопродуктів. Надзвичайна подія
сталася близько 19.00 години, і лише наступного дня, приблизно о другій годині ночі, пошкодження було ліквідовано.
Наразі ніхто достеменно не може сказати, скільки нафтопродуктів
витекло. Очевидці розповідають, що майже протягом десяти годин

та 170 тисяч гривень міською
радою – на придбання палива.
За одноразовою допомогою, в
розмірі 3000 грн. демобілізованим учасникам АТО, звернулося
185 осіб, наголосив у виступі начальник управління соціального захисту РДА Микола Гут. Також
він проінформував , що сім’ям
загиблих – Романа Мотичака, Михайла Іваничка, Миколи Кльоба
та Михайла Романовича – виділено кошти на придбання житла. Сім’ям загиблих виділено й
земельні ділянки.
Питання виділення та передачі у власність земельних ділянок порушила у своєму виступі
начальник відділу у Турківському районі Головного управління
Держгеокадастру у Львівській
області Галина Косолович. Вона
наголосила, що до них надійшло
223 звернення від учасників АТО
на отримання земельних ділянок. 73 – для ведення садівництва, 10 – для ведення ОСГ, 97 –
для індивідуального дачного будівництва, 4 – для гаражного будівництва, 21 – для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд. На даний час надано
наказів та рішень про затвердження проектів землеустрою та
передачу у приватну власність
ділянок 130 учасникам АТО та
сім’ям загиблих, 75 звернень – у
стадії розроблення та на погодженні. На жаль, відмовлено в
наданні земельних ділянок 18
учасникам, 14 – у зв’язку з відсутністю погодження місцевих рад.
По Турківській міській раді – 9
відмов, Боринській селищній
раді – 1 відмова, стільки ж по
Мохнатській
та
Нижньотурівській сільрадах та дві відмови – по Вовченській сільській

раді.
Про надання медичних послуг
Турківською КЦРЛ учасникам
АТО доповів в.о. головного лікаря Костянтин Коробов. У 2016 р.
турківські медики пролікували
76 учасників АТО, 16 їхніх дітей
та шість – дружин. Витрачено
102 тис. грн. на придбання медикаментів. А з початку 2017 р.
уже проліковано 46 демобілізованих, окрім цього, – 5 матерів,
двох батьків, трьох дружин та
шестеро дітей. На придбання
медикаментів витрачено уже 42
тис. грн.. 9 атовців було скеровано на дообстеження у лікувальні заклади Львова.
З інформацією про підтримку
підприємницької ініціативи учасників АТО виступила начальник
відділу економічного розвитку і
торгівлі РДА Тетяна Курус. Вона
наголосила на деталях конкурсу інвестиційних проектів, який
розпочався 1 травня і триватиме до 1 липня 2017 року. Отримуючи кредити під проекти,
підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодування частини
відсоткової ставки. Також вона
доповіла, хто може претендувати на таке відшкодування, звернула увагу на основні вимоги кредитування та розповіла про цілі,
на які можна використати кредит.
Після виступів, учасники АТО
мали змогу задати голові ОДА
свої запитання. І треба сказати,
що їх не бракувало. Стосувалися вони в основному ремонту
доріг, проблем з виділенням земельних ділянок, пільгового
проїзду та деяких інших побутово-господарського змісту.
А підбиваючи підсумки наради, Олег Синютка однозначно
наголосив, що за кожним учасником АТО мають бути закріплені соціальні працівники. І щоденно цікавитися їхніми проблемами, і в разі, коли такі виникають, оперативно реагувати.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

точняка, тут відкрито класи патріотичного виховання та
духовності, що носять імена цих визначних людей.
Не так давно навчальний заклад відвідав депутат Верховної Ради
України Андрій Лопушанський і запевнив, що посприяє у виділенні
коштів для проведення капітального ремонту (і, як бачимо, слова
дотримав). А буквально нещодавно тут побував і голова Львівської
ОДА Олег Синютка та його заступник Ірина Гримак – разом з керівниками району. Очільники області оглянули приміщення, пообіцявши, що клопотання лімнян буде вирішено позитивно.
Вчора голова Турківської РДА Олександр Лабецький, перебуваючи на сесії обласної ради, телефоном повідомив, що депутати області таки прийняли рішення про виділення коштів на ремонт
Лімнянського НВК. Є в цьому велика заслуга й депутатів обласної
ради Михайла Дзюдзя та Михайла Ільницького.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

місцеві жителі вичерпували нафтопродукти, що текли потужним
струмком, наповнюючи заздалегідь привезену тару. І все тут змішалося – діти, жінки, транспорт. Йшла така собі боротьба за «чорне
золото».
Уже наступного дня нафтопродукти потрапили в р. Яблунька, а
звідти, не дивлячись на вжиті заходи, в Стрий, а там – і в Дністер. У
річці загинула практично вся риба. А для того, щоб їй відновитися,
потрібно буде, як мінімум, 5-6 років. Так принаймні стверджують
рибалки.
Подібної екологічної проблеми на Турківщині ще не було. А тому, з
допомогою екологів та юристів, нам необхідно уже зараз готувати
позов до ДП «Прикарпатзахідтранс» із тим, щоб відшкодувати збитки, завдані довкіллю Турківщини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Прохання за винагороду повернути автомобільний номерний
знак ВС9421СВ. Тел.: 0667528710.

Продаються бджолосім’ї – з вуликами і окремо. Недорого.
Тел.: 0956138869; 0678334885.

Кредити готівкою та на товари (ПАТ «ПУМБ»).
Звертатися за адресою: м. Турка, площа Ринок,17, магазин
«Меблі» (під рестораном
«Леся»).
Тел.: 0504638422.

Продається корова, в м. Турка. Після шостого теляти.
Тел.: 0996047197.

Продається 3-кімнатна квартира на першому поверсі в м.
Турка, по вул. В. Стуса, 27, кв.2
(біля відділення поліції).
Ціна – договірна.
Тел.:0639676895. (Ярослава).

Магазин «Метелик» ( м. Турка, вул. Міцкевича, 10) : у продажу є
купальники і плавки. Знижка – 10% в день народження.
Магазин «Побутова хімія» (м. Турка, вул. Міцкевича, 41 б, 2 поверх): знижка 10% – для готелів і кафе.

Дорогу, люблячу, турботливу і
чуйну доньку, дружину, маму і
бабусю, жительку м. Турк а –
Олену Тарасівну Костьович – із
золотим ювілеєм
щир осердечно
вітають
мама
Богданна, чоловік Степан,
дочка Оксана,
син Микола,
зять Іван, невістка Надія, онучка Каріна, свекруха Катерина, сестра Марія з сім’єю,
брат Петро з сім’єю, свати Зеновія, Михайло, Оксана, Андрій і вся
родина і бажають їй міцного
здоров’я, родинного тепла,
світлої радості в житті, Божої
опіки на довгій життєвій дорозі.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті.
Хай горе обходить завжди
стороною,
А радість приходить і
ллється рікою.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії
літа!
29 травня відзначив своє 20річчя житель с. Ісаї Іван Євстахович Хомей. Дорогого синочка,
братика, племінника із повноліттям щиросердечно
вітают ь
мама Таня,
тато, сестра
Богд ана,
брат Микола
і вся родина.
Зичать йому
міцного здоров’я, щастя і довголіття.
Хай сонце усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні
ясні,
А доля – милосердна і ласкава.

3 червня святкуватиме 78
років від дня народження житель с. Хащів Василь Іванович
Тарчанин.
Дороого і люблячого, чуйного і
дбайливого татуся, дідуся і прадіда з нагоди дня
народження сердечно вітають дочка Марія, син Іван, невістки Люба
і Леся, онуки Оксана, Руслана,
Микола і Тарас, правнук Михайлик і бажають шановному імениннику доброго здоров’я, невпинної життєвої енергії, родинного тепла, поваги від людей,
мирного неба над головою, Божого благословення.
Нехай Господь Вам посилає
Щасливі й незабутні дні,
Ангел-охоронець з плеча не
злітає,
Завжди помагає в дорозі й
житті.
В центрі м. Турка продається
квартира, площею 51 м кв. Під
офіс, магазин чи гуртівню.
Тел
для
довідок:
0502874934.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÎÍÓÌÅÍÒ
ÄÅÊÀËÎÃÓ
Минулого тижня, через районну газету «Бойківщина», Церква Євангельських Християн-Баптистів у Турці звернулася
до християн багатоконфесійного міста та міської влади з
проханням дати дозвіл на спорудження монументу – «Десять
Божих Заповідей», (до речі – це християнський поступок: радитися з усією громадою). Як зазначалося в статті: ці заповіді
християни ще «називають Законом Божим», оскільки в ньому
«містяться два накази: любов до Бога і любов до ближнього».
Якщо уважно придивитися до Синайського Десятислів’я –
(deka logos), то можна побачити, що про «любов» до Бога тут
говориться тільки в другій Заповіді, і то в імперативному дусі,
тобто законницькому: хто любить Бога – буде помилуваний,
а хто ненавидить – буде покараний. А далі маємо повністю
рафінований закон-наказ. Заповіді про любов до Бога та ближнього, як вони озвучені Христом в Евангеліях: (Мф.22.37-40;
Мк.12.29-31; Лк.10.27), опираються власне не на Декалог, а на
загальні настанови Бога Мойсею в Книгах Повторення Закону (5.6), та «Левіт» (19.18).
Давайте в кількох словах згадаємо історію появи Декалогу.
Коли ізраїльський народ, тікаючи з Єгипту, перейшов через Червоне море, в якому загинули переслідувачі, він з воланням та
ремствуваннями – через брак
води та м’яса, третього місяця
досягнув Синайської пустелі і
отаборився проти великої гори.
Мойсей, за повелінням Бога,
зійшов на гору і, пробувши тут
сорок днів та ночей, отримав від
Нього дві кам’яні таблиці, «писані Божим перстом» – Декалог
(накази про любов). Поки виготовлялися таблиці, народ встиг
вилляти із золота, яке виманив
у єгиптян перед втечею, подобу
Бога – теля (такими були його
знання та уява про Бога) й почав перед ним святкування. Бог,
Котрий ще вчора вирізьблював
на кам’яних плитах накази про
любов, дуже розсердився і хотів
вигубити непокірний народ. Та
Мойсей вблагав Господа цього
не робити?! Після цього сам у
великому гніві розтрощив таблиці і дав наказ левітам, котрі
його підтримали, аби ті зарізали «кожен брата свого, приятеля свого і ближнього свого» через те, що ті вклонилися ідолу.
Того дня, не дивлячись на накази про любов, загинуло три тисячі чоловік, котрі так і не встигли пізнати дійсного Бога,
відійшовши у вічність зі своєю
телячою теологією (богослов’ям).
Через якийсь час Мойсей витесав з каменю дві нові таблиці і
знову зійшов на гору. Пробувши
тут з Богом, без хліба та води,
наступні сорок днів та ночей, він
написав слова Заповіту, тобто
накази про любов до Бога та
ближнього. А далі було сорокалітнє ходіння пустелею з кам’яними скрижалями, аж поки
не повмирали в ній ті, хто вийшов з Єгипту: така сумна виховна педагогіка. А їхні діти,
ввійшовши в благодатну обіцяну
землю, від великої любові до
Бога та ближнього, влаштували
тут геноцид, вирізавши п’ять народів, які тут жили.
Історія буття ізраїльського народу в обіцяній землі також не
вирізнялася особливим благочестям: відступлення від Бога,
вибори суддів, царів, розділення царства у внутрішній боротьбі
за владу, братовбивчі війни і
війни з довколишніми народами, переслідування пророків,
полон та розп’яття Христа згідно
Закону: «Ми маємо Закон, а за
Законом Він мусить умерти…»
(Ін.19.7). Так ізраїльський народ
втілював два славнозвісні накази про любов. Далі почалася
християнська доба. І знову Декалог про любов, розділення,

війни і так, аж до наших часів.
Чому нас, християн, так кортить витесати з каменю плити і
вирізьбити на них Закон Божий,
котрий на протязі тисячоліть так
і не змогли втілити народи
землі? Давайте розберемось з
цією проблемою. Для цього нам
потрібно чітко визначитися з такими поняттями як релігійна
Заповідь і релігійний Закон.
Заповідь як прохання, благобажання, відноситься до області
любові і направлена на відновлення онтологічного (природного, живого) зв’язку людини зі
своїм Творцем, а в ньому – і один
з одним: «Нову заповідь Я вам
даю: Любіть один одного! Як Я
вас полюбив, так любіть один
одного й ви! По тому пізнають
усі, що ви учні Мої, як будете мати
любов між собою» (Ін.13.34-35).
Вона просякнута піклуванням,
самовідреченням, самопожертвою, довготерпінням та милосердям. Заповідь направлена
на серце.
Закон – навпаки, це жорсткий
імператив, наказ, залишений
всякого милосердя, відноситься
до області тоталітаризму, повного контролю та диктату над всіма
аспектами життя людини, регулюючи її відносини у суспільстві.
Закон не має влади над серцем
людини, а тому не здатний заставити її вірити, любити Бога чи
свого ближнього. Як кажуть в
народі: «Насильно милим не
будеш».
Конфлікт Заповіді й Закону
видно в одному з багатьох євангельських епізодів: «І коли вирушав Він у путь, то швидко наблизився один, упав перед Ним на
коліна, і спитався Його: Учителю благий, що робити мені, щоб
вічне життя успадкувати?...
Знаєш заповіді: Не вбивай, не
чини перелюбу, не кради, не
свідкуй неправдиво, не кривди,
шануй свого батька та матір. А
він відказав Йому: Учителю, це
все виконав я ще змалку. Ісус же
поглянув на нього з любов’ю, і
промовив йому: Одного бракує
тобі: іди, розпродай, що маєш,
та вбогим роздай, і матимеш
скарб ти на небі! Потому приходь
та й іди вслід за Мною, узявши
хреста. А він засмутився тим словом, і пішов, зажурившись, бо
великі маєтки він мав! І поглянув довкола Ісус, та й сказав
Своїм учням: Як тяжко отим, хто
має багатство, увійти в Царство
Боже!» (Мк.10.17-23).
Нібито й виконала людина у
своєму житті Закон-наказ про
любов: вона мала Бога єдиним
Богом, святила суботній день,
шанувала батька і матір, не вбивала, не чинила перелюбу й т.д.,
а Заповіді про любов так і не
досягнула. Вона не налагодила

онтологічного зв’язку з Богом, а
в Ньому – і зі своїм ближнім. Закон має цінність тоді, коли він
основується на любові і відштовхується від неї. Саме тоді він
діяльний, оскільки сприяє розкриттю цієї любові, веде до неї і
врегульовує життя в площині
спільних духовних, моральних та
матеріальних цінностей. Закон
мертвий тоді, коли він втрачає
зв’язок із Заповідями, ба, він ще
намагається і самі Заповіді перетворити в Закон любові, наказ:
«Люби, або будеш знищений».
Такий Закон про любов нагадує
цвинтарний гріб з надписом на
плиті: «Спи спокійно міцним
сном. Пам’ять про тебе буде
вічно жити в наших серцях».
Чи потрібен у Турці монумент
з десятьма Божими наказами
для ізраїльського народу, а через нього і для всього людства?
Якщо ми маємо на меті відродити Турку як жидівську столицю, – то так. Тоді нам прийдеться святити суботній день, (четвертий наказ) і перенести базарний день на неділю, як було
колись за більшовиків: кілька
чоловік ішло до храму молитися, а решту йшли на торги та покупки. А також приносити в жертву теля, про яке ми вже молимося в покаянному Псалмі:
«Ущаслив Своїм благоволінням
Сіон, відбудуй єрусалимські
мури, тоді Ти полюбиш Собі жертви правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на Твій
вівтар тельців» (Пс.50.20-21),
(вірші, добавлені юдеями після
виходу з Вавилонського полону,
в яких християни сповідують
юдаїзм, заперечуючи Жертву
Христа).
Цікава редакція другого наказу: «Не роби собі різьби і всякої
подоби…» (Переклад І.Огієнка).
У більшості перекладів Біблії
сказано так: «Не сотвори собі
кумира…». Вище вже наводився приклад того, як при виконанні Закону, людина умудрилася створити собі кумира – багатство. Хто уважно читає Біблію,
той може ознайомитися з повеліннями Бога на Синайській
горі, як і що повинно бути вирізьблене, вишите та обкладене
золотом, аби відбувалося старозавітне богослужіння. І навіть
показано, як це все має виглядати.
Монумент – 10 Божих Заповідей, повинен бути встановлений
в честь 500-річчя Реформації,
яка має свої доктринальні
цінності, які не поділяють традиційні християнські Церкви. До
речі, сама Реформація також не
уникнула суперечок, війн,
поділів, боротьби за владу – церковну і світську. Шановні євангельські християни-баптисти,
щоб уникнути релігійної конфронтації, яка вже почала ширитися в місті, краще було б встановити цей монумент на території Вашого Дому молитви і вшановувати цю дату в рамках Вашої
Церкви.
Навіть коли б знайшлися
релігійні активісти, щоб встановити монумент двом Заповідям
Христа про любов, то реально
місце для такого монументу
варто все-таки вибирати біля
своїх храмів, в архітектуру яких
вони б могли вдало вписатися.
Але найрозумніше було б вирізьбити Заповіді про любов не
на кам’яних плитах, а на своєму
серці і втілювати їх у житті «зі всяким смиренням та лагідністю, з
довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи
зберігати єдність духа в союзі
миру. Одне тіло, один дух, як і
були ви покликані в одній надії
вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення,
один Бог і Отець усіх, що Він над
усіма, і через усіх, і в усіх» (Еф.4.26).
Віктор САВАРИН,
м.Турка.
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Із прекрасним життєвим святом – 50-річним ювілеєм від дня
народження – від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо дорогу
нам людину, чуйного, люблячого і турботливого
чоловіка, батька, дідуся та зятя – Тараса Мироновича Цінкевича, жителя Турки, і бажаємо
йому ще довгих-довгих років життя при міцному здоров’ї, у добрі, радості, любові, приємних
турботах, під Божою опікою і благословенням.
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі –
До років ста бажаємо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
З любов’ю – дружина Наталія, син Андрій з дружиною Емеше,
онуки Андрійко і Амінка, син Богдан, теща Юлія.

Дорогого, турботливого сина і вуйка, люблячого чоловіка, батька і
дідуся, жителя м. Турка – Михайла Івановича Мельника із ювілейним днем народження – 60-річчям, яке відзначає сьогодні, щиросердечно вітають мама Марія, племінник Микола, дружина Люба,
син Тарас, дочка Леся, невістка Галина, зять Юрій; онуки Іван, Михайло, Юля та Іванна і бажають ювілярові доброго здоров’я та ще багато радісних і світлих
днів у житті, родинного тепла, Божої ласки і
опіки 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.
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови дорогу нам людину.
Дай їй під сонцем у радості жити
Многії, многії, благії літа!

ÂÀÑÈËÜ Á²ËÈÍÑÜÊÈÉ ÑÒÀÂ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

Як відомо, депутат Турківської міської ради Надія Вовчанська,
яка пройшла на місцевих виборах до міської ради від політичної
партії ВО «Батьківщина», склала свої депутатські повноваження.
На звільнене місце до міського депутатського корпусу проходить
наступний по списку від вище згаданої партії. Минулого четверга,
25 травня, рішенням Турківської міської ради, відповідно до ст. 49
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
постанови Турківської міської виборчої комісії від 14.05. 2017
р.(№42), визнано обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі від Турківської РО ПП ВО «Батьківщина» Василя Білинського. Також Надію Вовчанську виведено зі складу постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики, а замість неї до складу комісії ввійшов Василь Іванович.
Ольга ТАРАСЕНКО.

РАТУШУ ТРОХИ
«ПІДМАРАФЕТЯТЬ»
Наближаються Шості Всесвітні бойківські фестини. І, звичайно,
хочеться, аби наше місто мало привабливий вигляд. В тому числі й
один із головних його будинків – ратуша. Тому своїм рішенням ХХХІІ
сесія 7-го скликання вирішила спрямувати кошти із залишку станом на 1 січня 2017р., в сумі 356200 грн., на оплату за виготовлення
проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт будинку міської ради.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ØÊ²ËÜÍÀ ÐÎÄÈÍÀ Ç²ÉØËÀÑß ÍÀ ÑÂßÒÎ
Минулого тижня у всіх навчальних закладах району пролунав останній дзвоник. Свято радісне, хвилююче, і водночас
трошки сумне. У процесі навчання наші школярі одержали
певний багаж знань, якого, як каже народна мудрість, ні вогонь не спалить, ні міль не підточить, ні злодій не вкраде, ні
вода не забере. Раділи батьки і рідні, що недаремно їхні діти
відвідували школу. Тішилися і вчителі, бо те зерно знань, яке
вони прищепили дітям на шкільній ниві, дало великий і багатий урожай
Як повідомили нам у районному відділі освіти, цьогоріч на
Турківщині дев’ятий клас закінчує 587 учнів. З них 52 – претенденти на одержання свідоцтва
з відзнакою, а одинадцятий клас
в районі закінчує 197 учнів, з
яких є 6 претендентів на золоту
медаль і 5 – на срібну. Проте попереду ще державна підсумкова атестація, де відмінники навчання мають підтвердити свої
знання.
Свято останнього дзвоника
зібрало не лишень освітян,
батьків, школярів. На нього завітали представники районної і
місцевої влади, громадських
організацій, учасники АТО, майданівці, духовенство.
Так у Красненській ЗОШ І-ІІ ст.,
воно пройшло у формі казки.
Ведучі – учень 8 класу Василь
Матківський та учень 7 класу Ігор
Зубкович – вміло і гарно провели його. Завітав на нього й голова Турківської РДА Олександр

Лабецький. Олександр Миронович, привітавши присутніх зі святом останнього дзвоника, закликав випускників бути патріотами рідної землі, а, здобувши
професію, залишатися в рідно-

му селі, розбудовувати його.
Хвилюючим, наповнений враженнями від зустрічі зі школою
та вчителями, був виступ недавнього випускника школи, учасника АТО, який служив у 80-ій
аеромобільній бригаді, захисника Луганського летовища, Слов’янська – Михайла Колінька.

Він просив учнів виховувати у
собі патріотичні почуття, не боятися військової служби, рости
чесними і гордими за свій народ.
Виступили на урочистому святі
Красненський сільський голова
Ярослав Малетич та директор

школи Степан Зубкович, який,
до речі, щиро подякував за
плідну співпрацю і допомогу
школі голові батьківського комітету Миколі Фурінцю. Звернувся
зі словами вітання до своїх дітей
– донечок-двійняток, а також і
до всіх учнів, батько Володимир
Красницький. Він якраз повернувся із заробітків з Польщі,
тому добре знає, як то бути подалі від рідного дому. «У яких
би ви світах не були, завжди пам’ятайте про Україну, про землю, яка народила і виховала
вас», – наголосив він. Благословив випускників школи на щасливу життєву дорогу місцевий
парох о. Степан.
«Хай вас Бог благословляє»
– так кажуть у народі. Благословляючи на святі останнього дзвоника випускників Турківського
НВК №1, настоятель місцевого
храму о. Ігор сказав такі слова:
«Пам’ятайте, що усе життя – це
є школа. І впродовж нього потрібно буде постійно людині вчитися. І шкільні стіни ніколи не
забудуться, як і перша вчителька також ніколи не забудеться.
Але пам’ятайте, що без Бога – ні
до порога. І сьогодні, дякуючи
вчителям, ми повинні подякувати Богові за Його рясні щедроти,
за Його милосердя, а також нашим Героям на передовій, що
живемо під мирним бойківським
небом».
Ольга ТАРАСЕНКО.

ПРОЩАВАЙ, «БУКВАРИКУ», В ШКОЛІ ПЕРШИЙ
ДРУЖЕ,МИ ТОБІ, «БУКВАРИКУ», ДЯКУЄМО ДУЖЕ
Є святкових днів багато
На листках календаря,
А між ними й наше свято –
Вшанування «Букваря».
У травні в Ільницькому НВК пройшло свято «Прощавай, «Букварику!», яке підготували і провели вчитель початкових класів Руслана
Пацкан, вчитель музики Володимир Яворський та учні 1 класу.
«Буквар» – це перша книга, з якої
розпочинається навчання грамоти.
Саме з «Букваря» стартує цікавий
і захоплюючий шлях у світ знань.
Здається, ніби зовсім недавно
наші маленькі діти боязко і невпевнено увійшли в перший клас й усе
для них було попереду: перша літера, перше прочитане слово, перші
радощі і невдачі, щасливий сміх і
щирі сльози, перші перемоги, а
сьогодні вони вже закінчили перший клас. Усі діти виросли не
лише духовно, але й підросли фізично, багато чого навчилися.
З нагоди урочистостей, у святково прибраному залі школи, зібралися батьки, вчителі початкових
класів, першокласники, завітали на
свято директор школи Іванна Ярошович, завуч з навчально-виховної
роботи Віра Андрущакевич, педагог-організатор Галина Маслиган,
психолог Галина Ільницька.
Зі щирими усмішками, з іскорками в очах, діти розпочали Свято
«Букваря». Першокласники співали веселі пісеньки і танцювали,
показували, чого вони навчилися
протягом навчального року, представили «Веселу Абетку», розповідаючи про цінність і значення кожної букви.
Особливо уважно усі гості стежили за подіями, які розвивалися під час виступу казкових героїв – Незнайка, «Букваря», Сороки, баби Яги,
Поганця. До учнів на свято завітали й непрохані гості: Ледащо, Двійка і Лінивиця.
Після чудових виступів директор школи вручила першокласникам «Дипломи про закінчення 1 класу» і побажала не зупинятися на
дорозі знань. Адже це лишень перший клас, а попереду ще десять років навчання.
Завершуючи свято, учні дружно заспівали:
І в вас, і в нас
Хай буде гаразд,
Щоб ви і ми
Щасливі були!
Перша вчителька щиро подякувала всім присутнім і побажала міцного здоров’я, радості, мирного неба, Божої благодаті і щасливо
проживати на нашій прекрасній, Богом даній землі.
Лілія КУШНІР,
мама учениці 1 класу.
Завітайте в магазин «Дитячий світ», що по вул. Молодіжна, 33 в м. Турка. Різноманітний асортимент товару. Дешеві ціни. Для дорослих
– костюми в асортименті, випускні плаття. Шкіряне взуття (босоніжки, макасіни) – для дорослих та дітей.
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У ці прекрасні перші літні дні,
2 червня, святкує свій ювілей
щира, прекрасна, чуйна, добра
людина – Феодосій Омелянович
Гут.
Щиро вітаємо ювіляра і
б а ж а є м о
йому міцного
здоров’я, щастя, радості від
дітей та онуків,
Божого благословення.
Хай Бог Вам пошле літа
щасливі
І рівну стрічку сонячних
доріг.
Нехай удача на життєвій
ниві,
Неначе килим, стелиться
до ніг.
Нехай рясні дощі несуть
для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає
за уста.
Хай діти і онуки зігрівають
Вас любов’ю,
Бажаєм довгого, щасливого життя.
З повагою – сусідки Марія
Яворська і Марія Герб’як.

Дорогу дружину , турботливу
маму та бабусю, жительку с. Либохора – Марію Володимирівну
Ціко – з ювілейним днем народження щиро
вітають чоловік
Михайло, дочки
Анна, Наталія та
Любов, зяті Василь, Михайло та
Іван; онуки Алла, Ліля,
Оля, Сергій, Олександр та Серафим і бажають іменинниці
міцного здоров’я, добробуту,
благополуччя і Господнього благословення.
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.

Колектив МВ КПП «Агро ЛТД»
щиро вітає із золотим ювілеєм
Дарію Степанівну
Баняс і бажає їй
міцного здоров’я, щастя, радості, Божої опіки у житті.
Хай же літа
пропливають водою,
Щастям вихлюпують із берегів.
Ви залишайтесь завжди молодою,
Черпайте радість із сонячних днів.
Хай поважають Вас люди
хороші,
Світлим, веселим буде
майбуття,
І Вам не бракує здоров’я і
грошей,
Благодаті – на щедрі і довгі
літа.
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ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ
проекту рішення сесії Турківської міської ради
«Про затвердження тарифів на послуги з вивезення
твердих побутових відходів для комунальних будинків»
Цей аналіз регуляторного
впливу розроблений на виконання вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 №308, та визначає
правові та організаційні засади
реалізації проекту рішення сесії
Турківської міської ради «Про
затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для комунальних будинків».
Назва регуляторного органу:
Турківська міська рада.
Назва докум ента: проект
рішення сесії Турківської міської
ради «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення
твердих побутових відходів для
комунальних будинків»
Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Турківської міської ради.
1. Визначення проблеми, яку
передбачається розв’язати.
З метою вдосконалення форм
і методів роботи з поліпшення
стану благоустрою, санітарного
утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті
та забезпечення своєчасного
вивезення побутових відходів
згідно договорів та недопущення несанкціонованих смітників
на території міста Турка, КП
«Турківське житлово-комунальне управління» здійснені розрахунки економічно - обґрунтованих витрат на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються підприємством споживачам.
У разі якщо тарифи не будуть
встановлені, КП «Турківське
житлово-комунальне управління» не зможе надавати послуги
з вивезення побутових відходів,
що призведе до порушення графіку санітарного очищення міста
та появі несанкціонованих
сміттєзвалищ, порушення санітарних норм та Правил благоустрою. Послуги з вивезення побутових відходів, які надає КП
«Турківське житлово-комуналь-

не управління», є збитковими
(це зумовлює погіршення фінансового стану підприємства, умов
господарювання, зростання
кредиторської заборгованості).
Збиткова діяльність зумовлена невідповідністю тарифів щодо
витрат, які фактично несе
підприємство, а саме: збільшився рівень мінімальної заробітної плати з 1218 грн. до 3200
грн., зросла вартість енергоносіїв, палива, матеріалів і т.д.
Попередній тариф на вивезення побутових відходів було
встановлено рішенням сесії Турківської міської ради №2703 від
26.03.2015 року.
Існує потреба врегулювання
даного питання шляхом затвердження економічно обґрунтованих тарифів на вивезення твердих побутових відходів для населення.
2. Визначення цілей регулювання.
Проект рішення є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення розмірів тарифів до економічно обґрунтованих витрат на вивезення твердих побутових відходів для населення.
Основними цілями прийняття
проекту є:
- встановлення тарифів на послуги на рівні економічно обґрунтованих витрат;
- забезпечення своєчасних
закупівель паливно-мастильних
матеріалів, запасних частин;
- дотримання санітарних правил та Правил благоустрою;
- забезпечення та надання в
повному обсязі послуг з своєчасного вивезення побутових
відходів;
- підвищення якості послуг з
вивезення (перевезення, сортування, захоронення) побутових
відходів;
- врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;
- інформаційне забезпечення
населення.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей з аргументацією переваг обраного

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про затвердження тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів для
комунальних будинків.
Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій» (зі змінами), розглянувши клопотання КП «Турківське житлово-комунальне управління» від 10.05.2017 р. № 278, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спираючись на висновок постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики, сесія
міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення
твердих побутових відходів від населення (комунальні будинки):
- вулиця Молодіжна, будинок №2; вулиця В.Стуса будинок №33; вулиця Січових Стрільців, будинок №33; вулиця Міцкевича, будинки №№23, 45;
вулиця Андрія Шептицького, будинки №№7, 10;
вулиця Б.Хмельницького, будинки №№13, 18;

способу.
Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:
- залишити без змін тарифи на
послуги з вивезення побутових
відходів;
- передбачити в місцевому
бюджеті видатки на відшкодування різниці між діючими та
економічно обґрунтованими
розмірами тарифів;
- затвердити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів
на економічно обґрунтованому
рівні.
Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що:
Перший спосіб не є прийнятним у зв’язку з тим, що у даному
випадку КП «Турківське житлово-комунальне управління»
буде не в змозі своєчасно та у
повному обсязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно
розраховуватися по зобов’язаннях. Переваги обраного способу - це незмінні витрати споживачів на оплату цих послуг, а недоліки – погіршення якості та
зменшення переліку послуг, що
надаються.
Другий спосіб не є прийнятним у зв’язку з тим, що він вирішує проблему підприємства виконавця послуг, проте, оскільки в бюджеті міста відшкодування вказаних витрат на покриття
різниці в тарифах не передбачено, а бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість, доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань
міста.
Третій спосіб є прийнятним,
оскільки він забезпечить вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є забезпечення відповідності тарифів
економічно обґрунтованим витратам, підвищення якості надання послуг, а недолік ами –
збільшення витрат споживачів
на оплату цих послуг.
Отже, запровадження даного
проекту регуляторного акта є
обґрунтованим способом досягнення визначених цілей та та-

майдан Шевченка будинки №№21, 35; вулиця Поляна, будинки №№22, 44; вулиця І.Богуна будинки №№10, 18; вулиця Пушкіна, будинок №3 – в
сумі 0,89 грн. за один м.кв. загальної площі;
- вулиця Молодіжна будинки №№18, 20, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 56, 58, 62, 64, 66; вулиця В.Стуса
будинок №31; вулиця Січових Стрільців будинок
№5, – в сумі 1,20 грн. за один м.кв. загальної площі;
- вулиця Молодіжна, будинки №№9, 13, 15, 19;
вулиця В.Стуса, будинки №№2, 3, 7, 11, 15, 23, 37;
вулиця Січових Стрільців, будинки №№3, 5, 7,13,
15, 17, 17а, 21, 42, 70, 90, 106; вулиця Міцкевича,
будинки №№9, 10, 12, 18, 47; пл.Ринок, будинки
№№2, 3, 4, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22; вулиця
Андрія Шептицького, будинки №№3, 3а, 5, 9, 11;
вулиця Б.Хмельницького будинки №№13, 15, 16,
26, 64; майдан Шевченка, будинки №№18, 20, 22,
32; вулиця Поляна, будинок №50; вулиця І.Богуна
будинок №3 – в сумі 0,97 грн. за один м.кв. загальної площі;
2. Дане рішення вступає в дію з наступного дня
після публікації в районній газеті «Бойківщина».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з виконавчих питань – Набокова Р.В.
Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.
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ким, що забезпечить виконання
органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та повноважень.
4. Механізм та заходи, що
пропонуються для розв’язання
проблеми.
Вказану вище проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який передбачає виконання заходів:
З метою отримання зауважень та пропозицій, винести на
громадське обговорення – шляхом оприлюднення в засобах
масової інформації – даний проект регуляторного акта щодо
встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для комунальних
будинків .
Сесія міської ради, керуючись
ст.ст.26, 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги»,
Постановою Кабінету Міністрів
України від 01 червня 2011 №
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні
послуги» (зі змінами), враховуючи результати обговорення,
приймає рішення щодо встановлення тарифів.
Після прийняття рішення
підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.
5. Можливість досягнення
визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
До позитивних обставин, які
можуть впливати на виконання
вимог регуляторного акта, можна віднести встановлення економічно - обґрунтованих тарифів
на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються КП
«Турківське житлово-комунальне управління», та виконання
населенням встановлених актом вимог (своєчасні розрахунки за надані послуги).
До негативних обставин, які
можуть впливати на виконання
вимог регуляторного акта можна віднести:
- порушення населенням платіжної дисципліни;
- зміна вартості паливно-мастильних матеріалів, основних
технологічних матеріалів, інших
статей собівартості надання послуг та зміна законодавства України.
6. Очікувані результати від
прийняття регуляторного акта.
Аналіз вигод та витрат.
Очікувані вигоди:
стабільна робота підприєм-

ства надасть змогу забезпечувати очищення міста від побутових
відходів та своєчасно розраховуватись за придбані паливо - мастильні матеріали, виплачувати
заробітну плату.
Очікувані витрати для мешканців міста – збільшення витрат на оплату послуг.
7. Обґрунтування строку дії
регуляторного акта.
Цей регуляторний акт набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах
масової інформації.
Рішення діє до його наступного перегляду.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть
вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього
будуть вноситись відповідні
зміни.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Для визначення результативності цього регуляторного акта
пропонується встановити такі
загальні показники:
- рівень оплати послуг споживачами;
- кількість звернень (скарг)
споживачів щодо якості та
кількості послуг, що надаються;
- розмір сплачених коштів у
вигляді податків та зборів;
- розмір дебіторської та кредиторської заборгованості.
9. Заходи, за допомогою яких
буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності даного регуляторного
акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з
якого починається проведення
повторного відстеження.
Повторне відстеження планується провести через рік після
набуття чинності регуляторного
акта.
Періодичне відстеження планується проводити один раз на
три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.
Пропозиції та зауваження до
проекту регуляторного акта та
аналізу його регуляторного
впливу просимо надавати в
письмовій формі на адресу
розробника: Турківська міська
рада, пл. Ринок, 26, м. Турка,
82500. тел./факс: 3-11-90 та/або
на
електронну
адресу
turkamrada@ukr.net
Віталій БЕСЄДІН,
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
ЄДРПОУ: 05537182
Юридична і фактична адреса: 82547, Львівська обл., Турківський р-н, смт. Бориня, вул. Вояків УПА, буд. 1.
Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел є
закладом освіти, що забезпечує потреби громадян у здобутті повної загальної середньої освіти.
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
на території ліцею є димова труба котельні, в якій функціонують 1
твердопаливний котел та вентиляційна труба кухонного приміщення, де експлуатується електроплита.
Обсяги викидів забруднюючих речовин становлять (т/рік): оксид вуглецю – 14,368616, оксид азоту – 0,766085, азоту (І) оксид
([N2O]) – 0,018287, сірки діоксид – 3,913236, метан – 0,019519,
вуглецю діоксид – 701,533663, акролеїн –0,0002352, речовини у
вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційовані за
складом –7,940431, НМЛОС (вуглеводні граничні С12-С19) –
2,808298 .
За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт
належить до другої групи (п.1.6 – Наказ № 108 від 9 березня 2006
р.).
Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян надсилати протягом 30 календарних днів у Турківську районну державну адміністрацію за адресою: 82500,
Львівська область, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62. Телефон: (032) 693-14-81
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7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«ÍÈÇÜÊÎ
ÂÊËÎÍßªÌÎÑÜ ÌÀÒÓÑ²»
Під такою назвою Буковинською сільською бібліотекою
спільно зі школою було проведено свято Матері.
Присутніх зустрів святково прибраний зал. На столі – образ Матері Божої, обрамлений вишитим рушником, поруч – живі
квіти, вазони, підсвічник.
Свято відкрила завбібліотеки
Антоніна Комарницька: «У
травні, як і годиться, ми святкуємо День Матері – берегині
людського роду, родинного тепла та затишку. Образ Матері –
триликий. Це – Мати Божа, яка
завжди опікується нами, матиУкраїна – земля, на якій ми народилися і виросли, і це рідна
матуся, яка народила і виховала нас.
Мама…Мати… Матуся…Скільки тепла, ніжності і любові
міститься в цьому слові. Адже
матуся подарувала нам найдорожче – життя, ростила, виховувала нас. Любов до матері – це
святе почуття. Немає вищої любові за материнську. Там, де ступає матуся, здається, стає тепліше, піднімаються трави, розцвітають квіти, радісно щебечуть
пташки.

Мама для дитини – це як домашній оберіг, затишок і пересторога, вона її опора і підтримка. Тож будьмо гідними материнської любові і пронесімо
крізь усе життя це прекрасне
слово «Мама».
Наймиліші, найлюбиміші, найгарніші, найрозумніші, найвродливіші – саме про таких йшла
мова на святі. З уст ведучих лунали щирі слова про матусю.
Ведучі засвітили свічку і помолилися біля ікони Матері Божої:
О Мати Божа, Мати єдина,
І в Тебе була люба Дитина.
Ти свого Сина ревно любила,
До свого серця щиро тулила.
Тобі, о Мати, найкраще знати,
Чим для дитини є рідна
мати.

Ì³æðåã³îíàëüíèé êîíêóðñ äèòÿ÷î¿
ëèñò³âêè «Á³áë³îòåêà. Êíèãà. Ðîäèíà»
Бібліотеки Турківського району, які обслуговують дитяче населення, взяли участь у Міжрегіональному конкурсі дитячої листівки
«Бібліотека. Книга. Родина», який був оголошений Львівською та
Харківською обласними бібліотеками для дітей . У конкурсі взяли
участь діти трьох вікових категорій: 5-9 років (дошкільнята, учні 1-4

класів), 10-12 років (учні 5-7 класів), 13-15 років (учні 8, 9 класів).
Найкращі листівки було надіслано до Львівської обласної бібліотеки для дітей для подальшої участі у конкурсі. Конкурсні роботи будуть представлені на сайтах та виставках у ХОБД та ЛОБД, також
відбудеться обмін роботами та їх презентація у співдружній бібліотеці.
Наш кор.

Тому до Тебе шлемо мольби
щирі,
Дай нашій мамі прожити в
мирі,
Дай їй здоров’я, додай їй
силу,
Щоб з нас потіхи й слави дожила.
У програмі цього душевного,
трепетного свята прозвучали
пісні «Через поле України йшла
Божа Мати», «У моєї мами очі,
наче зорі», «Заспівай мені ,
мамо моя», «Чорнобривці»,
«Пісня про рушник», а потім всі
дружно заспівали «Многая
літа!» дорогим матусям.
Із заключним словом знову
виступила Антоніна Антонівна.
Вона щиро подякувала мамам,
які прийшли на свято , й усім
його учасникам – за колективне
проведення. А учасниками свята були всі вікові категорії читачів, а також учні 1-2 класів
місцевої школи.
Віта ВОЛЧАНСЬКА,
учениця 8 класу Буковинської ЗОШ.

НАС СТАЄ
МЕНШЕ
Кількість населення району,
станом на 1 квітня 2017р., становила 49733 особи. Упродовж
січня-березня 2017р. кількість
населення зменшилась на 58
осіб за рахунок як природного
(31 особа), так і міграційного (27
осіб) скорочення. У січні-березні
2017р. народилось 156 дітей (на
16 дітей, або на 9,3% менше
порівняно з січнем-березнем
2016р.), померло 187 осіб (на 30
осіб, або на 13,8% менше).
Населення Львівщини упродовж січня-березня 2017р.
зменшилось на 2157 осіб і на 1
квітня 2017р. його кількість становила 2531,9 тис. осіб.
Головне управління статистики у Львівській області.
Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує
пісок, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996;
0970633997.

Дорогого, люблячого, дбайливого чоловіка, батька, дідуся, жителя с. Закичера – Михайла Олександровича Комарницького – із 65річчям від дня народження щиросердечно вітають дружина Марія,
дочки Оксана, Ольга, Галина, син Богдан, зяті Микола, Михайло,
Василь, невістка Олена; внуки Олег, Віталій, Тарас, Настя, Максимко, Артемчик і бажають йому міцного здоров’я, життєвої енергії,
світлої радості в житті, миру, добра, благополуччя, Божої ласки на
многії літа.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 65!
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей,
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа!

31 травня відсвяткував своє 65-річчя житель с. Закичера Михайло Олександрович Комарницький. Дорогого і люблячого брата від
щирого серця і з великою любов’ю вітають сестри
Богданна і Стефанія, брати Йосип, Микола та
Петро – зі своїми сім’ями та бажають дорогому ювіляру міцного-міцного здоров’я, родинного тепла, сімейного благополуччя, миру,
сповнення усього задуманого та Божої ласки і
опіки на життєвій дорозі.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

ÇÀØÊ²Â ÇÀÏÐÎØÓª
ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
16-18 червня 2017 року буде проводитись Молодіжний фестиваль «Зашків», який відбудеться у селі Зашків Жовківського району Львівської області. Цей захід проходить у рамках
святкування Дня молоді та приурочений до 126-ї річниці від
дня народження полковника Євгена Коновальця.
Фестиваль, який вже став традиційним, проводиться у такому
форматі вже одинадцятий рік поспіль і має на меті виховання української молоді в дусі національних традицій, духовності та патріотизму, формування свідомої громадянської позиції, створення умов
для самореалізації молоді, заохочення до налагодження дружніх
відносин між молодіжними лідерами з усіх областей України. Молодіжні громадські організації Львівщини були ініціаторами та засновниками фестивалю. У різні роки на святі збиралось від трьох до
десяти тисяч молоді з України та інших країн.
Запрошуємо й молодь Турківщини, як і в попередні роки, взяти
участь у цьому патріотично-відпочинковому фестивалі. З року в рік
він проходить цікаво і весело.
Контактна особа – Ковальський Андрій Ярославович, директор
Львівського обласного молодіжного центру, тел.: (067) 72 37 39.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

Незаконна «економія» електроенергії
загрожує реальним тюремним ув’язненням
Директор невеликої приватної фірми Петро К. та головний енергетик його підприємства Василь Ч.
не сподівались, що їх бажання безоплатно користуватись світлом, або простіше кажучи — красти, може
призвести до реального тюремного терміну.
Так, сьогодні керівнику фірми і його підлеглому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Крім того,
фірма має заплатити енергопостачальнику штраф у
розмірі понад 300 тис. грн.
«Фірмачі» вирішили з допомогою генератора високочастотного електромагнітного випромінювання зупинити роботу лічильника електроенергії. Але не врахували
той факт, що сьогодні, аби виявити всі види крадіжки
електричної енергії, енергетики користуються сучасним
обладнанням. І залучають до цієї роботи радіочастотників та правоохоронців.
Тож за згаданим фактом крадіжки електроенергії вже
порушили кримінальне провадження за статтею 188-1
Кримінального кодексу України.
З подібними високочастотними генераторами, який
використовували споживачі-крадії, енергетики зустріча-

ються не вперше. Цей пристрій зупиняє роботу лічильника за допомогою сильного електромагнітного випромінювання високої частоти.
Вкрай негативним є не тільки сам факт крадіжки
світла, але й те, що робота генератора дуже негативно
впливає на здоров’я людей. Починаючи від захворювання крові, серцево-судинної системи та закінчуючи
онкологічними хворобами та статевої системи, які у подальшому впливають на репродуктивність.
Такі прилади використовують доволі часто саме там,
де є значна кількість людей, в тому числі і дітей. Це
продуктові магазини, кафе, ресторани, і навіть дитячі
супермаркети. В більшості випадків, персонал про
шкідливість цього приладу не знає, а що казати про
відвідувачів, які взагалі ніякого уявлення не мають, що
перебувають у небезпечному приміщенні.

Цей пристрій, до того ж, перешкоджає нормальній
роботі засобів зв’язку, навігації, побутових електроприладів, комп’ютерів, Інтернет-передавачів, сигналізації
тощо. Тобто, якщо у Вас є проблеми з роботою техніки,
можливо, якийсь підприємець поблизу Вашого будинку
використовує такий генератор.
Використання такого приладу є незаконним та підпадає під декілька статей Кримінального кодексу України
(незаконне використання радіочастот, крадіжка електричної енергії, шахрайство). За це правопорушення законодавством України передбачено позбавлення волі
на строк до 3 років.
Правоохоронними органами вже є порушено кілька
cотень кримінальних проваджень в Україні стосовно
конкретних осіб, які крали електричну енергію за допомогою таких приладів.
Великий штраф, зіпсута репутація та притягнення до
кримінальної відповідальності – ціна, яку заплатить
крадій. І навряд чи він знову захоче випробувати свою
фортуну таким сумнівним та ризикованим способом
«заробітку» на електричній енергії.
Працівники електропостачальних компаній наголошують, що спільно з правоохоронними органами та радіочастотниками продовжать активну боротьбу зі всіма
крадіями електричної енергії та за притягнення їх до
кримінальної відповідальності.
Прес-служба ПАТ «Львівобленерго».

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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Продається двохрівнева квартира в центрі міста Турка на другому поверсі, загальна площа – 76 м кв. З діючим каміном, автономним опаленням, незалежною водою, WF, Інтернетом, капітальним ремонтом (можна з меблями). Є два кладових приміщення,
велика ванна, кімната, гардеробна, балкон, кондиціонер.
За помірну ціну – 28000 у.о. Тел. : 0968285949, 05002058213.
Світлана.

ÄÐÓÃÈÉ ÒÓÐ ÒÀ
ÏÅÐØÈÉ ÊÎÍÔË²ÊÒ
Минулої неділі на Турківщині пройшли матчі другого туру
чемпіонату району з футболу. У групі “А” Нижня Яблунька на
своєму полі обіграла сусідів з Верхньої Яблуньки, з рахунком
1:0, команда з Бітлі у домашньому поєдинку не змогла нічого
протиставити Либохорі – 2:4, футболісти з Гусного вдома
переконливо перемогли суперників з Нижнього Висоцького –
6:3. Команда с.Боберка цього дня була вихідною.
У групі “Б”, із запланованих
трьох матчів, до логічного завершення дійшли лише два. Зокрема Бориня вдома обіграла Явору, з рахунком 3:1, а Присліп –
Завадівку, з рахунком 4:1.
Ще один матч групи проходив
у Ластівці, де місцева команда
приймала гостей з Вовчого. Тут
не обійшлося без ексцесів. Ластівчани, невдоволені діями центрального арбітра з Вовчого,
покинули футбольне поле, не
дочекавшись фінального свистка. Цього ж дня капітан команди с.Ластівка, Василь Нагірнич
подав на ім’я голови федерації
футболу Турківського району
Сергія Рика скаргу щодо неправомірних дій центрального арбітра. З-поміж іншого, у ній сказа-

но, що головний арбітр матчу вів
себе не коректно, не слідкував
за грою, не реагував на сигнали
бокових арбітрів, а також, на вимогу капітана команди з Ластівки, не пред’явив посвідчення
судді. Окрім того, він прибув на
матч без бланку протокола гри.
Чи правомірними були дії арбітра, та чи правильно зробила
команда з Ластівки, покинувши
футбольне поле до фінального
свистка, скаже федерація футболу Турківщини. Як повідомив
нам її голова Сергій Рик, ситуацію, що склалася навколо цього
матчу, розглянуть на засіданні
федерації у четвер, 8 червня.
Наступний тур чемпіонату району пройде у понеділок, 5 червня.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ
ДЮСШ “БЕСКИД”
У неділю, 28 травня, на турківському міському стадіоні
«Карпати» відбувся юнацький футбольний турнір – “Відкрита першість ДЮСШ «Бескид» серед юнаків 2003-2004р.н., присвячена Дню Героїв”. Змагання пройшли під патронатом першого заступника голови районної державної адміністрації Миколи Яворського. Участь у цьому спортивному святі взяли 6
команд (Турка, Присліп, Н.Висоцьке, Сянки, В.Яблунька та Розлуч).
Урочисту частину змагань відкрив директор ДЮСШ “Бескид” Олег
Мельник. Теплими словами юних спортсменів та їх тренерів також
привітали голова федерації футболу Турківщини Сергій Рик, перший заступник голови Турківської РДА – ініціатор проведення турніру – Микола Яворський та начальник сектору молоді та спорту
Турківської РДА Василь Поточний. Капітани команд, під звуки Гімну
України, підняли над стадіоном Державний прапор.
Команди були розбиті на дві групи. За підсумками проведених
матчів, у групі “А” перемогу здобули юні спортсмени з Турки, а у групі
“Б” кращими були футболісти з Н.Висоцького. Саме ці дві команди
і зійшлися у фіналі. Основний час переможця не виявив. Чемпіона
визначила серія післяматчевих пенальті. З рахунком 2:0, перемогу
здобули вихованці тренера Михайла Федька – команда м.Турка, за
яку виступали Андрій Тюрдьо, Олег Богдан, Павло Бринько, Назар
Франк, Владислав Яворський, Денис Мельник, Тарас Яворський,
Юрій Роздольський, Мар’ян Музика, Альберт Горняк, Денис Купчак,
Олександр Кузьмак, Владислав Хацьор та капітан команди – Володимир Алімов.
Кращим гравцем турніру визнано Олександра Кічугу (Н.Висоцьке). Усі команди отримали нагороди: цінні призи, грамоти, подяки,
медалі. Призери – здобули кубки. А переможці турніру у середу, 31
травня, побували на екскурсії у м.Львів. Разом зі своїм тренером
юні футболісти відвідали майстер-клас із приготування піци, а також побували львівському кінопалаці, де переглянули новий фільм
“Пірати Карибського моря: помста Салазара” у форматі 3D.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
У м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект),
продається 3-кімнатна квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа – 70,4 м.кв., 3 кімнати, кухня,
2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ. Терміново. Не дорого.
Тел.: 0664554809; 0982740905.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.

Центр візової підтримки «Захід-Віза» пропонує:
– робочі польські візи;
– шенген візи;
– воєводські візи;
– реєстрація на чергу у візовому центрі;
– страхування;
– працевлаштування у Польщі.
Офіси «Захід-Віза» знаходяться за адресою: м. Турка, майдан
Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру), а також у м. Дрогобич, вул. П.Орлика, 20а (неподалік автостанції).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Пішла із життя прекрасна людина, вмілий і талановитий педагог. Сумують з приводу передчасної смерті першої вчительки – Ірини Олексіївни Іваничко – її вихованці – випускники Карпатського НВК ім. М.Іваничка.
Ірино Олексіївно, рідненька,
Болить душа і голос так тремтить.
Для ваших учнів Ви – дорога ненька,
Що вчила нас на світі жить.

В м. Турка, по вул. Зелена, 17,
продається приватизована земельна ділянка, площею 0,0960
га. Є будівельний паспорт.
Тел.: 0995386739.
Продається житловий будинок з літньою кухнею та гаражем,
та земельною ділянкою в м. Турка, вул. Горішня. Поряд річка.
Тел.: 0982741007.
Пропоную стінові та перегородочні будівельні блоки, стовпчики для огорожі, газоблоки
AEROC D300, а також цемент,
пісок та щебінь. Тел.0968305989.

Педагогічний колектив Турківського НВК №1
висловлює щире співчуття колишньому директору
школи Ганні Михайлівні Осташ з приводу тяжкої
втрати – смерті чоловіка – Петра Йосиповича.
Вічна йому пам’ять і Царство Небесне..
Педагогічний колектив і технічний персонал Комарницького НВК висловлюють щире співчуття
прибиральниці Степанії Володимирівні Федечко з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Марії.
Вчителі, учні та працівники Карпатського НВК
ім. Михайла Іваничка глибоко сумують з приводу
смерті вчителя-пенсіонера Ірини Олексіївни Іваничко і висловлюють глибоке співчуття рідним покійної.

Ми порад так щиро прислухались,
Старалися, щоб Вас не підвести.
А сьогодні, рідна, всі зібрались,
Щоб в останню путь Вас провести.
Ви ж для нас були як друга мати,
І нестерпно, що нема між нами Вас.
Ми завжди Вас будем пам’ятати,
Берегтимем в серці повсякчас.
Не заросте ніколи та стежина,
Що проводжала Вас в останню путь.
І рідні, друзі, вся шкільна родина
Вас завжди добрим словом пом’януть.
І хоч минатиме за роком рік,
Ніхто ж бо Вас ніколи не забуде.
І світла пам’ять не згасатиме повік,
Нехай земля завжди Вам пухом буде.
Випускники 1996 року

Після важкої хвороби перестало битися серце
чудової людини, справжнього професіонала своєї
справи, людини різнобічних інтересів, доброго та
чуйного друга, який вмів цінувати справжню дружбу, патріота рідного краю, природолюба, доброго
і турботливого сім’янина – Петра Йосиповича Осташа.
Життєвий шлях Петра Йосиповича – це зразок
людської гідності та добропорядності.
У ці скорботні дні висловлюємо щирі і глибокі
співчуття рідним та близьким покійного.
Нехай милосердний Господь упокоїть його душу
у своїх небесних оселях, там, де праведні спочивають.
Вічна пам’ять!
Сім’ї Богдана Михайлика і Ярослава Дем’яновського.
Турківська міська рада висловлює щире співчуття депутату Турківської міської ради Анатолію Васильовичу Славичу з приводу великого горя – передчасної смерті батька.

Пролетіли роки білими птахами,
Швидко вкрила скроні сивина.
Сюрпризи доля дарувала Вам роками,
Тернистим шляхом по житті вела.

Колектив Нижньогусненської лікарської амбулаторії висловлює щире співчуття фельдшеру Юлії
Іванівні Чичерській з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка.

Та Ви ніколи не впадали в відчай –
Свята молитва завжди берегла.
Учителько, Ви – юність наша вічна,
Що у Країну Знань колись вела.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК
висловлює щире співчуття вчителю біології Любі
Іванівні Явецькій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата – Володимира.

Сьогодні день для нас усіх скорботний,
І всі ми попрощатись не змогли.
Наш випуск завжди пам’ятати буде,
Як Ви нас всіх любили й берегли.

Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює
щире співчуття вчителю інформатики Івану Михайловичу Чичерському з приводу тяжкої втрати –
смерті батька – Михайла Івановича.

Простіть нам всім сьогодні всі провини,
Можливо, чуєте Ви нас, простіть.
Ми дивимось із сумом в домовину,
Де тіло бездиханне вже лежить.
Простіть нам все, голубко наша сиза,
Що пригортала нас колись крильми.
Ми, хлопчики й дівчатка пустотливі,
Вашу любов в серцях своїх назавжди зберегли.
Випускники 2016 р.

Правління та працівники Верхньовисоцького
споживчого товариства глибоко сумують з приводу смерті колишнього голови правління Верхньовисоцького робкоопу Омеляна Васильовича Височанського і висловлюють щире співчуття рідним
і близьким покійного.

Колектив ЕМД смт. Бориня висловлює щире
співчуття старшому фельдшеру Валерію Миколайовичу Фазану з приводу тяжкої втрати – смерті
тестя – Юрія Ільковича Іжика.

Правління Турківської райспоживспілки глибоко сумує з приводу смерті колишнього голови правління Верхньовисоцького робкоопу Омеляна Васильовича Височанського і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійного.

Працівники та депутати Ільницької сільської
ради висловлюють щире співчуття працівнику Оксані Йосипівні Ільницькій з приводу тяжкої втрати
– передчасної смерті швагра – Івана.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття фельдшеру с. Гусне Юлії Іванівні Чичерській з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка.
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