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Колоритний незабутній Бойківський форум, що п’ять днів працював на теренах Турківщини, вже став
історією. Переважною більшістю гостей Шості Всесвітні бойківські фестини оцінені як одні з кращих у
плані організації, безпекових заходів, проведення різноманітних культурологічнопросвітницьких заходів. З-посеред широкого різноманіття,
безперечно, особливе
місце займають недільне культурно-мистецьке свято в урочищі
Широке та суботні Дні
добросусідства в с.
Лопушанка.
Ті, хто був учасником
цього
важливого
транскордонного заходу, вочевидь могли
пересвідчитися, яке
велике прагнення в
турківчан таки відкрити перехід з Республікою Польща. Й віриться, що мрії невдовзі
стануть реальністю.
Зініціював цей захід
депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський й, залучивши до роботи свою команду та діставши підтримку районної та місцевої влади, продемонстрував, що коли є бажання і згуртована праця,
можна вирішувати найскладніші завдання. Перед початком заходу тут було проведено значний обсяг
підготовчих робіт. Зокрема прокладено дорогу від кінця села Лопушанка й до інженерних споруд кордону, а вже місцеві жителі зорганізувалися й достойно прийняли гостей. У цьому плані хочеться
подякувати усім їм , за невеликим винятком, хто став осторонь свята. Особливо потрудилися помічники
Андрія Лопушанського Ірина Кіра та Марина Кузьмин, які взяли на свої тендітні жіночі плечі надзвичайно великий обсяг робіт.
(Закінчення на 2 стор.)

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

CВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ МИ ПРОПОНУЄМО:
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6800 грн.
- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
- Поселення в м.Ужгород в кампусах європейського типу
- 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.

Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.
МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.
ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

10 серпня відсвяткувала свій золотий ювілей жителька с. Лосинець Марія Михайлівна Турянська. З нагоди ювілею щирі слова
вітань коханій дружині, дорогій доньці і матусі, люблячій і турботливій бабусі і сестрі шлють тато Михайло, чоловік Ігор, дочка Мар’яна, зять Андрій, дочка
Оксана, зять Михайло, онуки Іванко і Володя,
сестра Ольга з сім’єю, сестра Стефа з сім’єю,
брат Михайло з сім’єю і бажають ювілярці
міцного-міцного здоров’я, безліч світлих, радісних і мирних днів у житті, родинного тепла,
благополуччя, любові від рідних, поваги від людей, рясних Божих благословінь.
Вже ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго – на всю ту сотню літ.
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.

Щиросердечно вітаємо із 80-річним ювілеєм нашу люблячу і дорогу, турботливу матусю і бабусю – Ольгу Пилипівну Турянську з с.
Мельничне.
Бажаємо Вам, рідненька, доброго здоров’я, життєвих сил і енергії,
радості від кожного прожитого дня, любові
від рідних, поваги від людей, мирного неба
над головою, родинного тепла, Божого благословення і опіки на многії і благії 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.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна й найдорожча наша мамо!
З любов’ю – дочка Наталія з чоловіком Миколою, син Михайло з
дружиною Тетяною, невістка Люба, онуки Людмила, Таня з чоловіком Миколою, Володя з дружиною Тетяною, Леся, Іван; правнуки
Ірина, Микола-Святослав, Юлія, Андрій, свати з Турки.
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І свято вдалося! Найперше це засвідчує те, що тут зібралося декілька сотень людей – здавалося, від самої Турки і аж до
Лопушанки. Велично і піднесено Гімн України та Республіки Польща виконала боринчанка, відома на Турківщині та за її
межами співачка, Ольга Комарницька. Добру організацію заходу високо оцінили й поважні гості, які вітали місцевих жителів з початком великої справи. І нехай наразі це було тимчасове відкриття кордону, через яке пройшли близько 30
запрошених гостей з Польщі, але в перспективі, віриться, що тут запрацює пункт пропуску на постійній основі. Виступаючи,
Андрій Лопушанський, власне, підтвердив цю думку й подякував організаторам свята, місцевим жителям, районній та
сільській владам, а також Президенту України Петру Порошенку за безвіз, а першому Віце-прем’єру України Степану Кубіву
за сприяння у відкритті митного переходу. В особливий спосіб він дякував нашому землякові, уродженцю с. Жукотин, доброму приятелю Віце-прем’єра ще зі студентських років, Володимиру
Будзу. Він є, можна сказати, тим координатором, який успішно
з’єднує усі ланки для вирішення проблеми. Взявши слово, Володимир Іванович також висловив упевненість, що в недалекій перспективі пункт пропуску у Лопушанці запрацює. Тиждень-два – і з
цього приводу буде прийнята відповідна постанова Кабміну. Належно оцінили захід й були подивовані кількістю людей, що зібралися, гості з Польщі, війт гміни Чорна Богдан Кожановіч та староста
Бещадського повіту Марек Андрух. Вони також готові сприяти тому,
щоб транскордонна ідея стала реальністю.
Вітали гостей свята й представники київської делегації, зокрема
заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі Юрій Бровченко ( він зачитав вітання Кабінету Міністрів з нагоди Шостих Бойківських фестин та вручив голові Турківської РДА подарункові видання з відображенням української історії), державний секретар
Міністерства молоді та спорту Олег Немчинов; вітання від голови
Львівської ОДА Олега Синютки передав гостям його перший заступник Ростислав Замлинський. Із щирими вітальними побажаннями виступив й голова Турківської РДА Олександр Лабецький. Він високо оцінив проведення такого заходу й, коротко охарактеризувавши інфраструктурні зміни на Турківщині за два
останні роки у плані будівництва та ремонту доріг, закладів соціально-культурної сфери, висловив впевненість, що в
недалекому майбутньому Турківщина буде одним з провідних регіонів у туристичній сфері. Також Олександр Миронович
подякував Уряду України, й зокрема Віце-прем’єру Степану Кубіву, голові Львівської ОДА Олегу Синютці, депутату Верховної
Ради України Андрію Лопушанському й Володимиру Будзу – за активне сприяння у вирішенні проблем Турківщини. У свою
чергу, Володимир Іванович запевнив своїх земляків, що він завжди готовий допомагати і робити усе від нього залежне, щоб
наш край розвивався, а в майбутньому й процвітав.
Приємно були вражені гості – як з Польщі, так і з Києва –
частуванням, яке підготували для них жителі с. Лопушанка. Із
задоволенням оглядали місцеві ремесла, предмети побуту,
давнішній бойківський одяг, виставлені неподалік сцени.
Змістовною й цікавою була концертна програма, яка розвеселила усіх присутніх й додала доброго настрою.
Схвально сприйняли присутні повідомлення Андрія Лопушанського про те, що вже наприкінці вересня тут знову буде
організовано Дні добросусідства, в значно ширшому масштабі – із залученням представників Сейму Республіки Польща
та Кабінету Міністрів України. Подібні заходи на Старосамбірщині, як відомо, дають досить непогані результати й, віриться, що й у нас вони сприятимуть євроінтеграції Турківщини.
Оплесками було сприйнято повідомлення Андрія Ярославовича й про те, що вже в найближчі два місяці відрізок дороги
від Турки до Вовчого, після капітального ремонту, матиме приблизно такий вигляд, як траса Львів-Ужгород.
У цей же день в с. Лопушанка було освячено меморіальні
таблиці о. Миколі Боберському та його сину, ім’я якого присвоєно Львівському національному університету фізичної культури, – Івану Боберському. Про цих двох подвижників сили і
духу наша газета уже писала неодноразово. Місцеві жителі, серед яких є чимало рідні цих видатних людей, гордяться своїми
земляками й щасливі з того, що нарешті їх належно вшанували на малій Батьківщині.
Змістовно пройшов захід вшанування Омеляна Бачинського, меморіальна таблиця якого декілька років тому освячена
на Жукотинській ЗОШ І-ІІ ст.. Організований він силами педагогічного колективу та місцевих культпрацівників. А в с. Лімна
освячено меморіальну таблицю з нагоди заснування першої
на Турківщині народної (тривіальної) школи, яка сьогодні носить ім.’я Героя АТО Романа Мотичака. У найближчі місяці
вона оновиться. Тут перекриють дах та зроблять фасад. Надзвичайно приємно, що в усіх суботніх заходах взяли участь й
нащадки жителів сіл Надсяння, що були переселені в різні регіони України в часі операції «Вісла».
Щодо недільного мистецького свята, то воно також вдалося
на славу. Його відвідали ті ж самі гості, що взяли участь у Днях
добросусідства у Лопушанці, а також депутати обласної ради –
Михайло Дзюдзь та Михайло Ільницький. На початку відкриття
Свята мистецтв голова координаційного центру з проведення
фестин Петро Косачевич вручив подяки усім, хто долучився до
проведення свята, а справжньою ізюминкою його стала присутність найсильнішої людини планети Василя Вірастюка, який
був головним суддею на змаганнях бойківських силачів. Високо оцінили гості виставкові павільйони місцевих рад Турківщини. Тут не лише можна було спробувати традиційні, притаманні кожному селу, страви, а й послухати троїсті музики, й навіть з ними поспівати. Численна публіка була зачарована
виступами художніх колективів не Турківщини, ближніх районів та з-за кордону. Словом, свято вдалося, як кажуть , на славу!
На цьому наголосив під час його завершення голова Турківської РДА Олександр Лабецький і подякував усім, хто в той чи
інший спосіб долучився до його проведення, також закликав турківську громаду до спільної наполегливої праці в ім’я
розбудови нашого краю.
Хоча, по правді кажучи, в коротких газетних рядках важко описати всю велич фестин. Про це в майбутньому дослідники
напишуть ще не одну працю, на добрий спомин на довгі роки.
Варто відзначити, що непогано підготувалася до свята й міська влада, навівши порядок в райцентрі. На цьому наголосив
під час завершення богослужіння о. Тарас, настоятель храму Св. апостолів Петра і Павла УГКЦ. Водночас висловив припущення, що знайдуться й критикани, які намагатимуться розкопати щось негативне. Зазвичай, це люди, які в житті нічого не
зробили, а бачать, як кажуть, в чужому оці скалку, а у свому не можуть побачити й колоду.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу нам людину – дуже добру, щиру,
дбайливу, чуйну, найкращу у світі сестричку і
цьоцю – Любов Іванівну Гацько – від щирого
серця і з великою любов’ю вітаємо із прекрасним ювілеєм!
Нехай цей День, рідненька, промінням
теплого сонечка увійде
у Твій дім, щедро подарує здоров’я і ласку,
радість і гарний настрій.
Бажаємо Тобі, люба,
міцного-міцного здоров’я, натхнення в душі,
благополуччя і гараздів
у родині. Хай здійсняться усі Твої мрії і бажання. Нехай Господь Бог
дарує Тобі Своє благословення і опіку на
многії і благії літа!
Хай сонечко для Тебе світить
І квіти ніжності цвітуть.
Нехай в добрі, достатку, щасті
Усі Твої роки пройдуть!
Хай вічно міцним буде Твоє здоров’я,
Не відай ніколи тривог.
Будь завжди зігріта теплом і любов’ю
І хай береже Тебе Бог!
З повагою, любов’ю і найкращими побажаннями – сестра Катерина з сім’єю, брат
Микола з дружиною Любою – з сім’єю, брат
Василь з дружиною Любою – з сім’єю, сестра Ганна з сім’єю.
Кохану дружину, найдорожчу у світі матусю, турботливу бабусю, сваху, жительку с. Н.
Яблунька – Любов Іванівну Гацько – з ювілейним днем
народження
щиросердечно вітають чоловік Михайло,
сини
Андрій, Микола, Дмитро,
невістки Оксана, Марія, Наталія, онуки Надійка,
Христинка, Веронічка та маленька Вікторинка, а також свати із
Закарпаття, Верхнього
Висоцького та Верхньої
Яблуньки, і бажають ювілярці міцного здоров’я, Божої благодаті, родинного тепла та
довгих, щасливих років життя.
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 та миром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба
милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.
Профспілковий комітет працівників
управління Держпродспоживслужби району та Турківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини сердечно вітають усіх ветеранів і працівників
ветеринарної служби Турківщини з професійним святом,
яке святкуватимуть 13 серпня, –
Днем працівників ветеринарної медицини.
Щиро вдячні Вам, шановні, за сумлінне виконання Вами професійних обов’язків, забезпечення профілактики, діагностики та лікування сільськогосподарських
тварин, гарантії якості та безпеки агропромислової продукції.
Нехай благословенними будуть Ваші дороги, нехай завжди супроводжують успіхи,
радують друзі, колеги, зігріває родинне тепло. Нехай усе добре, зроблене Вами, повертається до Вас сторицею.
Бажаємо Вам, Вашим рідним і близьким,
міцного здоров’я, щастя, миру і процвітання!
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ÍÀÉÑÈËÜÍ²ØÎÃÎ ÁÎÉÊÀ
ÂÈÇÍÀ×ÈÂ ÂÀÑÈËÜ Â²ÐÀÑÒÞÊ
В рамках проведення Шостих Всесвітніх бойківських фестин на Співочому полі с.Явора 6
серпня відбувся конкурс-змагання силачів «НАЙСИЛЬНІШИЙ БОЙКО», під егідою найсильнішої
людини планети БОГАТИРЯ - ВАСИЛЯ ВІРАСТЮКА.
Бойківські силачі та гості змагались у трьох вправах:
1. «ПЕРЕНЕСЕННЯ КОЛОД» (у
руках – дві букові колоди вагою 80100 кг, відстань – 25-30м);
2. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КАМІННЯ
НА КОВБИЦІ» (3 камені, вагою 80100 кг).
3. «ПІДНІМАННЯ КОВБИЦІ»
(вага 80 кг).
Переможцем змагань, з присвоєнням титулу «НАЙСИЛЬНІШИЙ БОЙКО», став ТАРАС ФЕМ’ЯК, 1990 р.н. (Старий Самбір), друге місце посів Олег Павлик, 1975
р.н. (Завадівка Турківського району), третє - Микола Солопатич, 1991
р.н., (Турка).
Наступні місця посіли Василь
Павлусь, 1992 р.н. (Старий
Самбір), Іван Тисовський, 1986 р.н.
(Турка), Тарас Кінах, 1999 р.н.
(Львів), Артем Кіхтан, 2001 р.н. (Львів).
Нагороди силачам вручили Василь Вірастюк, народний депутат України Андрій Лопушанський та
голова Турківської райдержадміністрації Олександр Лабецький.
Василь Вірастюк прокоментував відвідування ФЕСТИН так: 06.08.2017р. поблизу міста Турка, в рамках фестивалю «Бойківські фестини», відбувся турнір на визначення «НАЙСИЛЬНІШОГО БОЙКА». Переможцем турніру за підсумком 3-ох вправ став Фем’як Тарас (Старий Самбір). Фестини проводяться
вшосте. Вже шостий раз участь приймають Бойки з України, Польщі, Словаччини, Сербії, Хорватії, США
та Канади. За шість фестивалів їх відвідало близько 1000000 людей.
Богдан МОСКАЛЬ.
Фото із альбому Василя Вірастюка.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу медичну
сестру ФАПу с.
Комарники
Світлану Василівну Комарницьку і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я – з
роси і води, світлої радості в
житті, родинного тепла, благополуччя, Божого благословення.
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.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із
ювілейним днем
народження медичну сестру
хір ур г ічно г о
в ід д іл енн я
Тур к ів с ь к о ї
К Ц Р Л
С в іт л а ну
Іванівну
Макарець і бажають шановній ювілярці неба безхмарного,
настрою гарного, щастя без ліку
і довгого -довгого мирного віку.
Хай ласка Божа Вас охороняє,
А Ісус Христос щастя посилає.
Нехай зозуля кує Вам щоліта
Многая, многая, многая
літа!

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ…
У ці серпневі дні минає три роки
з часу загибелі на Сході України
Романа Мотичака – добровольця
батальйону «Донбас». Він загинув
у найбільш складний період нашої
новітньої української історії, коли
виникла реальна загроза не лише
територіальної цілісності, а й
державної незалежності країни.
Роман, як і кожна людина, мав великі мирні плани на подальше життя, але в умовах, що склалися, людина, яка пройшла через Майдан, залишив багато початих справ, сім’ю й
друзів і влився в ряди тисяч добровольців, які мали зупинити ворога там, на самих східних рубежах, щоб ненаситний москаль вже
вкотре не прийшов до рідної хати.
Загинув доброволець 10 серпня 2014р., у перший день бойових
дій за місто Іловайськ, іменем якого невдовзі назвуть одну з найтрагічніших сторінок війни на Донбасі для України і ще однією великою ганьбою для нашого найближчого сусіда і « родственника»
– Росії.
Разом з кращими синами нашого народу Роман сумлінно виконав свій громадянський і військовий обов’язок перед Вітчизною.
Ми переконані, що світла пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях, а на його життєвих принципах виховуватиметься не одне покоління молоді.
Слава Україні! Слава Героям!
Ярослав ТИРИК,
директор Лімнянського НВК ім. Р. Мотичака.

Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ ÂÈÃÐÀËÀ ÙÅ ÎÄÈÍ ÑÓÄ
Колегія судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду
Львівської області частково задовольнила апеляційну скаргу Турківського міського голови Геннадія Когута. Своїм рішенням вона
скасувала ухвалу слідчого судді Самбірського міського суду щодо
накладення арешту на документи та копії Турківської міської ради.
Водночас відмовила у задоволенні клопотання слідчого Самбірського ВП щодо накладення арешту на документи та копії документів
Турківської міської ради. Ухвала остаточна та касаційному оскарженню не підлягає.
Наш кор.

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину, матусю, бабусю і
сваху – Марію Іванівну Федорко з с. Вовче – щиросердечно вітаємо
із ювілейним днем народження!
Бажаємо Вам, рідненька, міцного здоров’я – з
роси і води, великого людського щастя, мирного
неба над головою, родинного тепла і благополуччя, Божої опіки на довгій життєвій стежині.
Нехай в душі у Вас квітує літо,
Життя біжить немовкнучим струмком.
Хай стелиться, немов рушник розшитий,
Здоров’ям, щастям, радістю, добром.
Хай дасть Вам Бог ще довгих років жити,
Хай вогнище родинне гріє Вас.
Жива любов – чоловік, онуки, діти.
Не владним хай над Вами буде час.
З любов’ю – чоловік Ярослав, дочка Лілія з чоловіком Романом,
син Андрій з дружиною Аллою, онуки Ромчик, Максимко, Софійка і
Іванко, свати Віра і Михайло.

Коханого чоловіка, люблячого і дбайливого татуся, найкращого у
світі дідуся, доброго зятя і свата, жителя с. Вовче – Івана Івановича
Струця – із ювілеєм, який святкує сьогодні, 11 серпня, сердечно
вітають дружина Ганна, дочка Іванна з сім’єю, син Іван з сім’єю,
сваха Ольга, тесть Михайло та вся велика родина і бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного
тепла, удачі в усьому, мирного неба над головою,
достатку, добра, Божого благословення на многії
і благії літа!
Зібрались діти, рідні і знайомі
І неповторним став звичайний день.
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріли славний ювілей.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добром і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа!

Педагогічний колектив і профспілкова організація Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітають із славним ювілеєм колишнього вчителя школи Галину Іванівну Яворську і бажають шановній ювілярці доброго здоров’я, життєвих сил
та енергії, родинного затишку і тепла, Божої
ласки на многії літа!
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

15 серпня святкуватиме своє 70-річчя Ярослав Васильович Стоянович із с. Кривка. Дорогого і люблячого свата, батька і дідуся з
цим прекрасним життєвим ювілеєм від щирого серця вітають сваха
із с. В. Висоцьке, дочка Мар’яна, зять Микола, онуки Мар’яна і Микола і бажають дорогій їм людині міцного-міцного
здоров’я, життєвих сил та енергії, родинної радості та сімейного достатку, миру, добра,
удачі, Божого благословення на многії і благії
літа!
Ваш ювілей – то мудрості пора,
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, радості, добра,
Всіляких гараздів та щедрої любові.
Від щирого серця Вас ми вітаємо,
Зичимо здоров’я, радості, добра.
Від Бога – ласки, від людей – поваги,
Опіку хай дарує Мати Пресвята.

Мама Софія та брат Ігор з сім’єю, з нагоди золотого ювілею,
сердечно вітають дорогих і люблячих, щирих і турботливих доньок і
сестер – Оксану Броніславівну Годованець і Любу Броніславівну Калініченко. Рідні бажають дорогим ювіляркам неба безхмарного, настрою гарного ,
здоров’я – без ліку і просять у Господа Бога
для них довгого-довгого щасливого віку!
Щиро вітаємо із ювілеєм і бажаємо,
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного і щастя – без краю
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

4 стор.
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ÄÅ Ç²ÁÐÀËÀÑß
ÂÅËÈÊÀ
ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÀ Ñ²Ì’ß,
панувала атмосфера душевності і тепла
У рамках Всесвітніх бойківських фестин кожного разу відбувається великий педагогічний захід – такий собі своєрідний
день освіти. І цьогорічна науково-педагогічна бойківська конференція «Стан шкільництва на теренах Бойківщини в контексті реформування освітньої сфери в Україні», яка пройшла під гаслом «Мир – в Україну!», не стала винятком. З усього
було видно, що освітяни Бойківщини до неї готувалися заздалегідь, приклавши чимало старань, праці і творчої фантазії. У
фойє культурно-мистецького центру «Україна» м. Турка, де
проходило зібрання, працювала велика творча майстерня –
визнані майстрині вишивки, писанкарства, виготовлення виробів з бісеру, ляльок-мотанок та різьбярі по дереву давали
майстер-класи для юних бойків; збиралися і проводили свої
останні приготування до конкурсу «Маленькі бойкиня і бойко» його учасники.

Вчительську конференцію
урочисто відкрила член освітньо-виховної ради фестин, завідувач методкабінету відділу освіти Наталія Дуда. Наталія Миколаївна сердечно привітала усіх
присутніх із цим святковим
зібранням:
– Буду рада, якщо ця зустріч
принесе нам бодай хвилиночку
тепла, радості та щастя.
А для щастя треба зовсім
небагато:
Сонце, зорі, небо і весела
хата.
А у хаті –рідні, друзі, мама й
тато,
Щоб любов і радість в ній
жили крилато.
Вона ж оголосила прізвища
запрошених на конференцію гостей. Серед них – професор
Омелян Вишневський, кандидат технічних наук Михайло
Яворський, директор Лімняського НВК Ярослав Тирик, ветеран педагогічної праці Василь
Кость, голова комітету жіночих
організацій Ростислава Федак,
На минулому великому бойківському форумі – Світовому
конгресі бойків, який проходив
у 2015 році, – педагоги мали
можливість познайомитися зі
своєю колегою, вчителем української мови і літератури із Волноваського району Донецької

області – Ганною Лисенко. Це
майстриня пера, яка пише чудові вірші, вчить підростаюче
покоління, як жити і любити Україну. І ось напередодні Шостих
Бойківських фестин вона передала нашому районному відділу
освіти свою чергову збірочку поезій. Серед них – «Мрії українця»:
Нам з тобою багато не
треба – шматочок хліба і
мирне небо.
Щоб могли ми вільно ходити, навчатись, кохати і діток
ростити.
Щоб завжди вранці вставало сонце і посміхалось нам у
віконце.
Вночі щоб сяяли зорі ясні, і
розквітали сади навесні.
Щоб хлопці зброю до рук не
брали, а сіяли хліб або дім будували.
Щоб співали дівчата щасливі, синів не ховали матінки
сиві.
Не боїмось ми ні праці, ні
бурі, аби лиш не свистіли снаряди та кулі.
Нам для щастя багато не
треба – лиш спокій навколо і
мирне небо.
Щоб більше ніколи страхіття війни нам не приходили
навіть у сни.
Після цих трепетних поетич-

них слів, хвилиною мовчання
було вшановано пам’ять наших
земляків – Героїв Майдану та
Героїв АТО, та всіх українців, які
загинули за світле майбутнє
рідної землі.
З теплими привітаннями
звернулася до присутніх у залі
начальник відділу освіти Турківської РДА Наталія Гошівська.
Заодно вона запросила усіх до
ознайомлення з книгою нашого земляка Миколи Михайлика
«Від Трипілля до Беськіду», а

також подякувала гостеві – професору Омеляну Вишневському за те, що подарував кожному
із учасників конференції свою
брошуру «Педагогічні погляди
Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти».
–
Я щиро сподіваюся, що
наш сьогоднішній захід, і все те,
що робимо не в рамках навіть
Бойківських фестин, а щоденна
важка праця, любов до ненькиУкраїни, до Бойківщини принесуть нам ще кращі плоди, – висловила надію Наталія Михайлівна і закінчила виступ поетичними рядками свого батька, поета Михайла Романовича, про
наш рідний і прекрасний Бойківський край.
Слово для привітання було
надано заступнику голови Турківської РДА Юрію Лилу:
– Я бачу, що в залі зібралися
люди, які є наріжним каменем
нашої освіти, спеціалісти освітянської галузі, фахівці своєї
справи. А роботи на майбутнє
буде багато, бо освітня реформа є складною, вона зачіпає не
лише педагогів, батьків, дітей, а
й усю громадськість. Тому ми
маємо сьогодні чесно поговорити про усі виклики в галузі освіти і винести з конференції
практичні уроки і рекомендації,
– підкреслив він.
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Член координаційної ради
фестин, заступник голови Союзу
Українок України Ростислава
Федак, вітаючи педагогівпосестер
з
б о й к ів с ь к и м
святом, коротко зупинилася на діяльності
громадської
організації
Союз Українок, якій цьогоріч виповнюється 100
років, і закликала всіх освітян до под а л ь ш о ї
т і с н о ї
співпраці.
– Сьогодні
зібралися ті,
хто несе у життя світло науки і правди.
Саме від вас
залежить
майбутнє
нашої України, чи будуть
наші діти практичними, освіченими, інтелігентними, шляхетними і високо представницькими
особистостями, чи почуватимуть
себе громадянами України та
чи вмітимуть нести відповідальність за свої вчинки, – сказала п. Ростислава. Союз Українок відкриває перший в Україні
музей історії українського жіночого руху, де будуть представлені
славні досягнення українок кожного міста, кожного села і селища. Ростислава Федак попросила педагогів Турківщини долучитися до створення цього музею.
Сплеск бурхливих емоцій серед присутніх викликало й музичне вітання, яке підготувала
вокальна група жінок-педагогів
Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. Пісні у
їхньому виконанні придали заходу неабиякого забарвлення.
Й справді, того дня відбулася
дієва розмова, де йшлося про те,
що чекає педагогів Бойківщини
в ході реформування освітньої
галузі, які шляхи її розвитку. Бо
хто як не педагоги, які реально
займаються розв’язанням освітянських проблем сучасної Української держави,
здатні
більш тісно, в такому ось колі,
поговорити про наболіле. Тому
виступи Омеляна Вишневського «Педагогічні погляди Івана
Франка та їх актуальність при
проведенні освітніх реформ в Україні», Ярослава Тирика та Василя Костя « До 200-річчя заснування перших шкіл на Бойківщині», Михайла Яворського
«Громадсько-державне партнерство як чинник гармонійного інноваційного розвитку
гірського краю» були сприйняті
з великою увагою усіма присутніми у залі. Як підсумок – одностайно схвалено резолюцію науково-практичної конференції, в
якій зокрема йшлося про
підтримку розвитку української
культури та освіти у всіх сферах
її функціонування та активізацію
і створення системи роботи регіональних товариств «Рідна
школа».
Ізюминкою великого бойківського педагогічного зібрання

став конкурс «Маленькі бойкиня і бойко». У ньому взяли участь
Марія Бойко(с. Шум’яч), Роман
Блищик ( с. Верхнє), Олександр

Гаркуша (с. Сянки), Софія Германович (с. Н. Яблунька), Валерія
Дувірак
(м.
ІваноФранківськ), Софія Дзерин (с.
Либохора), Олег Зубрицький (м.
Турка), Євгеній Когут (с. Розлуч),
Софія Кухар (с. Розлуч), Яна
Місяйло (с. Сянки), Марія Стибір
(с. Верхнє), Сергій Фатич (с. В.
Висоцьке), Анастасія Цуняк (м.
Турка), Юрій Цимбір (с. Либохора), Іванна Шепіда (с.В. Висоцьке), Іван Шпуганич (с.Шум’яч) та
Михайло Щомак (с. Н. Яблунька).
У ході конкурсу, який уміло вели
Володимир Бабич та Христина
Косолович, маленькі учасники
– найкрасивіші, найпривабливіші, найрозумніші, які вміють
зберігати наші бойківські традиції, розповідали про себе,
про свій родовід, представляли
вироби, які виготовляли власноруч, демонстрували свої таланти, – розповідали про свій костюм, особливості його вишивання та поєднання кольорів. Присутні не шкодували своїх оплесків
і всіляко підтримували юних
учасників. І ось компетентне
журі – у складі заступника голови Турківської РДА Юрія Лила,
віце-міс конкурсу «Княгиня Бойківщини: 2007» Юлії Гошовської,
секретаря міської ради Олександра Гвоздінського, відомої
майстрині Бойківщини Розалії
Канарєєвої, члена обласного товариства «Бойківщина» (м.
Івано-Франківськ) Любові Іванухи – оголосило переможців.
Ними стали представники з нашого мальовничого, чарівного
карпатського села Либохора –
Софія Дзерин (80 балів) і Юрій
Цимбір (77 балів) – на фото.
Організатори конкурсу щиро
вдячні спонсорам – Турківській
РДА та Турківській районній раді,
Об’єднанню українських патріотів Львівщини «УКРОП», приватним підприємцям – Любомиру Яворському та Олександру
Бричу, які додали цьому прекрасному дитячому конкурсу
приємних емоцій під час нагородження конкурсантів.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«ÊÓÁÎÊ ÁÎÉÊ²Â»
ÂÄÐÓÃÅ ÏÎÑÏ²ËÜ
ÇÄÎÁÓËÈ ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈ
Стало вже доброю традицією під час проведення Всесвітніх бойківських фестин збирати бойків на
футбольний турнір. Такі змагання дістали назву «Кубок Бойків». Участь в них беруть збірні команди
гірських районів Львівщини. Цьогоріч до Турки визначити володаря Кубка з’їхалися команди Сколівського
(на базі команди с.Верхнє Синьовидне), Дрогобицького (смт.Східниця), Старосамбірського (с.Бусовисько)
та Турківського (смт.Бориня) районів. Обслуговувати поєдинки Кубка були запрошені арбітри Федерації
футболу Львівщини – Сергій Пашковський, Віталій Семенів та Андрій Лютий. Забігаючи наперед, скажу,
що зі своєю роботою вони справились на «відмінно».
Учасників змагань разом зі мною вітали заступник
голови Львівської обласної ФСТ «Колос» Михайло Зубрицький, перший заступник голови Турківської РДА Ми-

кола Яворський.
Регламентом змагань були передбачені два
півфінальні поєдинки, гра за третє місце та фінальна
зустріч. З огляду на спеку, тривалість таймів становила
30 хвилин. У разі нічийного підсумку основного часу гри
- відразу пробивали серію післяматчевих пенальті.
Згідно проведеного перед початком змагань жеребу,
першими на футбольне поле вийшли команди Старосамбірського та Сколівського районів.
З перших хвилин ініціативою заволоділи гравці з Бусовиська – в них краще тримався м’яч, вони непогано
комбінували та швидко переходили центр поля. Саме
внаслідок швидко розіграної комбінації, гравцям з Верхнього Синьовидного довелося фолити – порушення
було в межах карного майданчика – пенальті. Відтак –
вже на 5-ій хвилині рахунок було відкрито – Олег Попіль
впевнено реалізував одинадцятиметровий.
Пропустивши швидкий гол, номінальні гості не знітились та взялись шукати шляхи до воріт суперника. І, попри доволі впевнену гру захисників команди Бусовиська, моменти виникали. Чого вартий епізод, коли голкіпер старосамбірчан вирішив «пофінтити» і ледве не
привіз гол у власні ворота. Після цього моменту гра трохи заспокоїлась. Моменти ніби і виникали, але, по-справжньому до гольових ситуацій не доходило. А в кінці
зустрічі, скориставшись невпевненою грою захисників
сколівчан, Олег Попіль використав свій шанс і подвоїв
рахунок.
Другий півфінал став поєдинком двох рівних команд.
Господарі турніру робили ставку на надійну гру в обороні, швидкі флангові проходи Антонова та Квича, вміння
Матляка зачепитись за м’яч, дриблінг та швидкість Бабича. Гості, в свою чергу, побудували гру від оборони,
зробивши акцент на контроль м’яча, флангову активність та наполегливість нападників. У першій половині зустрічі турківчани мали кілька хороших нагод, щоби
відкрити рахунок в зустрічі, однак завершальні удари не
були майстерними.
Перепочивши, команди продовжили гру в стилі першого тайму. Так тривало до того часу, поки Юрій Антонов

не зіграв нестандартно – перед карним майданчиком
гостей він затіяв, здавалося б, авантюрний обіграш
кількох суперників. Але, як виявилось – не тільки вболівальники не вірили, що Антонов пройде кількох захисників, а й самі гравці з Дрогобиччини. Тож коли Юра,
все-таки, продерся віч-на-віч із голкіпером суперників
та зумів реалізувати цей вихід, – радості команди та вболівальників Турківщини не було меж. Однак забитий гол
розслабив команду, бо вже за кілька хвилин рахунок
став рівним – вдало виконаний кутовий біля воріт господарів турніру – і - захисники програли верхову боротьбу
Володимиру Федишину.
Зрозумівши, що потрібно починати все з початку, турківчани продовжили шукати шляхи до воріт суперника,
однак захист та голкіпер команди зі Східниці діяли майже безпомилково. Тож у підсумку все вирішилось в серії

післяматчевих пенальті. Гості майже всю серію були
попереду – свою спробу не реалізував Володимир Винниченко. Однак коли настала спроба вирішального, 5го удару – голкіпер господарів потягнув удар Маркіяна
Головецького. А в грі до першого промаху кращими були
турківчани – ще одна спроба вже Юрія Бобешка виявилася невдалою. Команда Турківського району виходить
до фіналу турніру.
Розчаровані результатом півфінальної зустрічі, залишивши на полі забагато сил та емоцій, гравці команди
Дрогобицького району не надто активно розпочали гру.
Однак і в такому темпі, ближче до середини першого
тайму, їм вдалося відкрити рахунок – знову вдала гра на
«другому поверсі». Здавалося б – контроль м’яча, краща індивідуальна робота з м’ячем і - гарантована перемога в грі. Та зовсім іншої думки були гравці команди
Сколівського району – активна гра у відборі, самовіддача та швидкі гравці атаки – все це дозволило зрівняти
рахунок наприкінці першого тайму.
Зрозумівши, що потрібно повертати контроль над
грою, гравці команди Східниці в середині другого тайму
вийшли вперед – гол забив Юрій Бобешко. Попри всі
намагання команд відзначитись у воротах суперника,
рахунок зустрічі залишився незмінним. Збірна команда

«ШАХОВИЙ КОРОЛЬ БОЙКІВЩИНИ» – ПЕТРО РОГАЧ,
А «ШАШКОВА КОРОЛЕВА» – ОЛЬГА ЛЕМБАК
Завершилися шахово-шашкові турніри в рамках Шостих Всесвітніх бойківських фестин. Змагання
проходили за підтримки відомих львівських фірм «Ніка Захід» (Дмитро Смуток) та «Єврологістика» (Ігор
Шуптар).
Серед шахістів перше місце, з присвоєнням титулу «Шаховий король Бойківщини», посів Петро Рогач (м.Турка).
Друге місце у Юрія Лембака (м.Турка), третє - у Ігоря Дідуха (м.Львів). Кращий результат серед жінок, з присвоєнням
титулу «Шахова королева Бойківщини», показала Ольга Пластунова (м.Самбір). «Шаховим принцом Бойківщини»
став Микола Доманський (м.Турка - м.Ужгород), а «Шаховою принцесою Бойківщини» - Діана Дем’ян (м.Турка).
Шашкісти змагались у двох турнірах. В турнірі категорії «А» перше місце посів майстер спорту Євген Івашко
(м.Дніпро), друге - гройсмейстер Сергій Бойко (м.Харків), з присвоєнням титулу «Шашковий король Бойківщини»,
а третє – майстер спорту Ігор Ганяк (м.Стрий).
У турнірі категорії «Б» перше місце посів Василь Василишин (м.Івано-Франківськ), друге – Володимир Литвин
(м.Трускавець). Третє місце і кращий результат серед жінок – у Ольги Лембак (м.Турка). Їй утретє присвоєно титул
«Шашкова королева Бойківщини», а «Шашковою принцесою Бойківщини» стала Мар’яна Біян (м.Турка).
Наш кор.

5 стор.
Дрогобицького району – бронзовий приз «Кубка Бойків».
Витративши набагато менше сил у своєму півфінальному поєдинку, добре відпочивши, команда зі Старосамбірщини виглядала свіжіше своїх опонентів з Турківщини. Злагоджені командні дії давали перевагу над,
здебільшого, індивідуальною грою гравців команди господарів турніру. Захопивши центр поля, гості наполегливо шукали шляхи до воріт суперника. Та захисники
збірної Турківщини діяли максимально просто та чітко,
даючи можливість швидким гравцям атаки втікати на
ворота Андрія Луця. В одній із таких швидких атак Олег
Квич вийшов віч-на-віч з голкіпером збірної команди
Старосамбірського району і відкрив рахунок у грі. Як
виявилось – цей гол став вирішальним у цій зустрічі.
Збірна Старосамбірського району – срібний призер
«Кубка Бойків». А головну нагороду змагань вдруге
поспіль виборює збірна команда Турківського району!
Перед нагородженням учасників футбольного турніру відзначили бойківських силачів – їхні змагання відбувались у перервах між баталіями на футбольному полі.
Тут не було рівних старосамбірським богатирям! Турківчани здобули «срібло», а збірна Сколівського району –
«бронзу».
Добряче потомлених серпневою спекою, та більше
аніж спекою - справжньою чоловічою боротьбою, - учасників та призерів «Кубка Бойків» привітав Микола Зубрицький. Так уже повелося в останні роки, що переважна більшість офіційних футбольних змагань на теренах
Турківщини відбувається за його підтримки. «Кубок
Бойків» - не став винятком. Навіть у таких, нібито дрібницях, як забезпечення питною водою та компенсація
витрат на харчування. Не кажучи вже про футбольний
інвентар, призи, організацію роботи суддів, підготовку
стадіону «Карпати» до проведення змагань.
У церемонії нагородження, окрім Миколи Зубрицького, Миколи Яворського, також взяли участь та привітали спортсменів голова Турківської районної ради Володимир Лозюк, та завідувач сектору молоді та спорту
Турківської РДА Василь Поточний. У цих змаганнях не було переможених. Кожен учасник отримав свою частку неперевершених емоцій, отримав потужний
заряд позитиву. Суперництво на
футбольному полі, вболівання за
свої команди, нові знайомства. А
як добре бавилися та підтримували свою команду в фінальній
зустрічі старосамбірські вболівальники! Такі моменти варто
переживати знову і знову. Заради таких емоцій, треба організовувати такі турніри, варто збиратись разом.
Команда Сколівського району
отримала грамоту учасника «Кубка Бойків», футбольний м’яч.
Бронзовий призер – команда
Дрогобицького району – малий
Кубок, бронзові медалі та футбольний м’яч. Срібний призер –
команда Старосамбірського
району – срібний Кубок, срібні медалі та футбольний
м’яч. Команда Турківського району, за перемогу в турнірі,
отримала Кубок, золоті медалі та футбольний м’яч. Ця
перемога на «Кубку Бойків» стала другою поспіль для
команди Турківщини. Не забули і про суддів турніру – всі
вони були нагороджені пам’ятними призами.
І наостанок. Мабуть, як і більшість присутніх на стадіоні, вражений був добротною грою гравців з с.Бусовисько, котрі представляли Старосамбірський район та команди смт.Східниця (Дрогобицький район). І трохи було
тієї білої заздрості. Бо ж не може наш, такий багатий на
футбольні таланти та традиції район, не мати жодного
представництва в обласному футболі. І нехай подарований Миколою Івановичем комплект футбольної сітки для
потреб ФСК «Карпати» стане тим першим кроком до
відродження та повернення турківських «Карпат» до
спільноти найсильніших обласних футбольних колективів. Таке побажання озвучив Микола Іванович. Як і
готовність допомогти команді. Тепер справа за малим.
«Кубок Бойків» - вже в історії. Почався відлік часу до
наступної зустрічі. Впевнений – всі, хто був присутнім на
святі, – чекатимуть цього з нетерпінням.
Сергій РИК,
голова федерації футболу Турківського району.
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ÎÍÎÂËÅÍ² ÑÓÁÑÈÄ²¯:
ÏÐÎ ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ
Цьогоріч кардинальних змін у програмі надання житлових субсидій не відбулося. Однак на українців все ж чекають деякі нововведення, про які варто знати.
ПО-НОВОМУ ПОРАХУЮТЬ
ПЕРІОД
Передусім, змінено період, за
який враховують доходи для
призначення субсидій. Якщо
раніше під час розрахунку розміру субсидій враховували доходи
за минулий календарний рік –
із січня по грудень, то з 1 травня
2017 року враховують доходи за
останні чотири квартали, що передують місяцю, з якого призначають субсидію. Наприклад, у
травні 2017 року доходи враховуються за період із квітня 2016го по березень 2017-го включно.
Це зроблено для того, щоб
максимально наблизити термін,
за який беруть доходи, і дату, з
якої призначають субсидію. Оскільки користуватися доходами,
які людина одержувала півтора
року тому, а сьогодні, можливо,
втратила роботу, не зовсім справедливо.
Водночас це дозволить під
час розрахунку субсидії на наступний опалювальний сезон
урахувати зростання мінімальної заробітної плати.
Як наслідок, українці, які
оформлені на «мінімалку», цієї
зими повинні будуть платити за

комуналку зі знижкою, з урахуванням уже нових доходів.
Відповідно, пропорційно до зростання доходів, зменшиться
розмір субсидії.
БОРЖНИКИ МАЮТЬ ЗАДУМАТИСЬ
Якщо отримувачі субсидії накопичили борг, як мінімум, за 2
місяці, то знижку не продовжують. Береться до уваги заборгованість, яку субсидіант накопичив до лютого 2017 року. Водночас поточна заборгованість (не
оплачені комунальні послуги в
березні, травні, червні) не впливає на процес призначення житлових субсидій на новий період.
Держава, надаючи субсидію,
дає можливість родині протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги.
Якщо цього не зроблено, то надається можливість оформити
договір реструктуризації боргу з
постачальником послуги для
автоматичного продовження
субсидії на наступний період
(2017-2018 рр.).
Водночас, у разі первинного
звернення громадянина щодо
призначення субсидії, наявність
заборгованості за ЖКП не вра-

ховують.
Передбачається, що таке
рішення стимулюватиме українців до погашення заборгованості.
ХТО ЗАОЩАДИВ – ОДЕРЖИТЬ ГРОШІ
Ще одне важливе нововведення – монетизація зекономлених
субсидій. Щоправда, тільки часткова. Надлишок зекономлених
коштів доведеться повернути
державі.
Під монетизацію потрапляє
близько 2 млн. домогосподарств. Громадяни, які зекономили ресурси, мають до 1 вересня поточного року звернутися в органи соціального захисту
з відповідною заявою та зазначити реквізити банківського рахунку або поштового відділення,
куди можна переказати гроші.
Виплату коштів здійснюватимуть
у вересні-жовтні нинішнього
року. Яка ж ціна питання?
Якщо родина опалювала житло газом, то грішми повернуть
вартість 100 куб. м газу (приблизно 700 грн.), решту буде спрямовано в бюджет.
Якщо родина використовувала електричне опалення, то
грішми віддадуть близько 135
грн. за 150 кВт електроенергії,
надлишки – у бюджет.
Якщо родина зекономила субсидію у квартирі із центральним
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опаленням, то всю суму буде
повернуто в бюджет.
НОРМАТИВИ ЗМЕНШАТЬСЯ
Ще один важливий момент –
перегляд нормативів. На наступний опалювальний сезон їх скоротять. Якщо раніше субсидія
покривала 5,5 куб. м газу на 1
кв. метр, то наступного опалювального сезону знижку нараховуватимуть лише на 5 куб. м блакитного палива. Припустимо,
родина в будинку, площею 70 кв.
м, минулої зими могла спалювати 385 куб м. У жовтні цього
року, на таку саму площу, уже
нададуть 350 куб. метрів. Якщо
витрачати стільки само, то за 35
куб. м доведеться платити без
субсидії. На сьогодні такий об’єм
газу коштує 240 грн. Переглянули також норматив на центральне опалення – з 0,0548 до
0,0431 Гкал на 1 кв. м. Родинам,
які витрачали точно за нормативом, доведеться або економити, або частину суми оплачувати без субсидії.
До речі, тривалість опалювального сезону також переглянули. Раніше субсидію на опалення надавали з 1 жовтня по
30 квітня. Цього року опалювальний сезон для українців, які
самі опалюють будинки і квартири, триватиме з 15 жовтня по
15 квітня. Якщо почати опалювати раніше або закінчити
пізніше, тепло доведеться оплачувати без субсидії. А для будинків із центральним опаленням тривалість сезону не
зміниться. Як і зараз, початок і
кінець сезону визначатиме
місцева влада.
«Пенсійний кур’єр».

Ä²ÒÈ ØÊÎËÈ²ÍÒÅÐÍÀÒÓ
ÇÀÄÎÂÎËÅÍ²
Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÎÌ
Минулого місяця 42 дітей
з малозабезпечених багатодітних сімей Турківської школи-інтернату відпочивали у
християнському
таборі
«Вітрила надій», який знаходиться у мальовничій місцевості у с. Верхнє Висоцьке. До
речі, це вже другий такий
заїзд. Перший раз цього літа
на відпочинок у Верхнє Висоцьке їздило 27 вихованців школи-інтернату старшого віку.
– Про цей відпочинковий табір
від дітей та їхніх батьків – тільки
хороші відгуки. Дирекція нашої
школи також щиро вдячна за
теплий прийом учнів школиінтернату, – каже вихователь
Світлана Лило. – По-перше,
табір розміщений серед чудової
природи, тут – п’ятиразове калорійне харчування і основне,
що діти завжди під уважним і
пильним доглядом (на троє
дітей – один вожатий) та задіяні у різноманітних конкурсах,
змаганнях, походах, вікторинах,
концертах. Діти приїжджають
звідси, повні вражень і цікавих
знайомств. Тож надіємося, що й
далі співпраця школи-інтернату
з «Вітрилами надій» продовжуватиметься.
Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÏÎÅÇ²ß, ÍÀÐÎÄÆÅÍÀ Â²ÉÍÎÞ»
Дві матері, дві матері, дві
матері!
А син у них один-один!
Одна покликала, друга
благословила
На цей священний і кривавий бій!
(Катерина Воробець).
У читальному залі Турківської ЦРБ, в рамках проведення Шостих Всесвітніх бойківських фестин, працівниками
бібліотеки було проведено
науково-пізнавальний вечір з
нагоди 161-ї річниці від дня
народження Івана Франка
«Тричі мені являлася любов».
Також відома дослідниця
Бойківського краю Наталія
Кляшторна презентувала свій
творчий доробок. А 3 серпня в
Турці бібліотекарями було
проведено творчі читання авторських поетичних і прозових
творів «Поезія, народжена
війною». Вели захід Марина
Шоган і Вікторія Аннич. Їх учасниками були представники
різних куточків України та діаспори. Це Ігор Солтис (м. Львів),
Діана Габрикевич (м. Турка),
Христина Зубрицька (м. Турка,
на фото), Іван Ільницький (м.
Турка), Марія Яворська (м. Турка), Катерина Воробець (м.
Івано-Франківськ), Наталія Когут (м. Херсон), Софія Когут
(м.Херсон), Ольга Павлик (м.
Турка), Галина Клонцак (с. Явора), Софія Риштей ( с. Н. Висоцьке), Галина Клюка (с. Ісаї), Галина Куриляк ( с. Н. Висоцьке),
Лілія Калинич (с. Нижнє), Розалія Канарєєва (м. Турка), Оксана Павлик (м. Турка), Михайло

Добрянський (Іспанія-Турка),
Вікторія Аннич (м. Турка), Тарас
Біжик (с. Боберка), Дарія Солоденька ( смт. Нижанковичі). Слухати твори цих авторів без сліз
було неможливо – усі просякнуті
любов’ю до рідної землі, гордістю за синів-захисників, їх відданістю і безстрашним героїзмом.
Гордися, сину, – ти є Українець!
Великого народу Ти є син,
Землі святої, даної нам Богом,
Й держави гордої громадянин.
Гордися, сину, – ти є Українець!

Князів й княгинь великих ти є внук,
Які цю землю підняли і освятили,
Щоб наші душі вберегти від мук.
Гордися, сину, – ти
є Українець!
Славетного козацтва ти є син,
Що у свій час цю землю боронили,
Щоб не прийшов чужинець-поганин.
Бо всю історію
твоєї України
Її хотіли рвати на
куски.
Принизити народ,
культуру й мову
Й тебе рабом зробити на віки…
Гордися, сину, – ти є
Українець!
І Україна в тебе лиш
одна!..
Вона віками заступалася за тебе,
Тепер за неї треба
чашу випити до дна.
Гордися, сину, – ти є Українець!
Століттями народ твій
волю здобував.
Щоб ти міг жити в сім’ї
вольній, новій,
Як наш пророк Тарас заповідав…
Такі поетичні рядки присвятив
своєму українському народу
Михайло Добрянський, уродженець м. Турка, а нині – житель
м. Віторія (Іспанія), який, на превеликий жаль, не зміг особисто
бути присутнім на цьому аматорському читанні.
Ольга ТАРАСЕНКО.

7 серпня відзначила свій чудовий день народження Тетяна Юріївна Гребенюк, вчитель початкових
класів Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Добру,
красиву, розумну, щиру подругу вітають коліжанки по роботі і від усієї душі бажають
їй усіх земних гараздів, любові від рідних,
поваги від людей, міцного здоров’я і Божого благословення на многії літа!
Радісно нам сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати.
Із ювілеєм тебе ми вітаєм,
Від щирого серця здоров’я бажаєм.
Хай твоє серце – найбільше з сердець –
Щастям наповниться аж по вінець!
Хай доля дарує доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку.
Не знай ніколи ні смутку, ні бід,
Живи до ста щасливих літ!

У ці теплі серпневі дні завітав славний ювілей до Марії Леонтіївни Кузьо з м. Турка. Дорогу і люблячу матусю, турботливу, найкращу
у світі бабусю і прабабусю з нагоди життєвого
свята від щирого серця і з великою любов’ю
вітають дочка Лілія, онучка Христина з чоловіком Володимиром, онук Андрій з дружиною
Вікторією, правнучка Софійка і вся велика
родина Яворських і Кузів. Ювілярці вони бажають усіх земних гараздів – доброго здоров’я, світлої радості в житті, миру, добра, поваги
від людей, благополуччя, родинного тепла і
рясних Божих благословінь.
Нехай Вам Бог пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві
Неначе килим стелиться до ніг.
Нехай над Вами небо буде чистим,
На серці – радісно і повно на столі.
Отож вітаємо Вас з святом урочистим
І Богу дякуєм, що Ви є на землі!
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ÌÅÄÈÊÈ Â²ÄÏÎ×ÈÂÀËÈ É
ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÍÀÄÀÂÀËÈ
Творчо підготувалися до проведення на теренах нашого та сусідніх з ним районах Шостих
Всесвітніх бойківських фестин й медики Турківщини. Спеціально до свята медичною спільнотою району була випущена газета «Сьогодення Турківщини». Вийшла вона у кольоровому
друці, гарно оформлена. На її шпальтах чи не найбільше місця було виділено розповіді про
Турківську КЦРЛ як кращу районну лікарню, історію створення якої започатковано ще у 1826
році. Саме тоді у віддаленому гірському містечку поселилися лікар і аптекар, а в середині ХІХ
століття Турка вже мала повноцінну лікарню з декількома лікарями. Нині Турківську КЦРЛ
вважають однією з кращих у Львівській області. Вона має потужну та суттєво осучаснену за
останнє десятиліття матеріально-технічну базу й високопрофесійний колектив, який нараховує 128 лікарів і 394 особи середнього медичного персоналу. Також газета розповіла гостям
фестин, чим привабливе Надсяння, про роль сім’ї у вихованні дітей та поділилася світлинами,
які продемонстрували, як оновилися відділи Турківської КЦР в останні роки, яким медичним
обладнанням забезпечені.
У рамках фестин відбулася й медична науково-практична конференція «Традиційні та нетрадиційні
методи лікування та здоровий спосіб життя». З лекціями про нетрадиційні методи лікування виступили народна цілителька, місцева поетеса Оксана Павлик та апітерапевт, член Всеукраїнського
товариства бджолярів Марія Курус. Заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи
Микола Яцкуляк розповів про здорове харчування, а вчитель Турківської школи східних видів єдиноборств, тренер з бойового гопака, спеціаліст лікувального масажу Турківської КЦРЛ Богдан Гав’як – про
здоровий спосіб життя. Вітали учасників конференції голова МГО «Світовий конгрес бойків , заслужений працівник культури Петро Косачевич, голова Товариства «Бойківщина» із Закарпатської області
Галина Ігнацевич та знана меценатка, представниця діаспори (Великобританія) Ніна Гринаш.
Та не лишень відпочивали медики під час фестин, вони й цілодобово вели чергування. Медична
допомога надавалась 5 бригадами лікарів зі спецавтомобілями (2 бригади – Турківська КЦРЛ, одна –
Боринська МКЛ, одна – Старосамбірська КЦРЛ і одна бригада медицини катастроф підстанції Турка).
Від початку і до завершення заходу медичними працівниками було надано медичну допомогу 102
особам. Також було розгорнуто медичний пункт з 2 стаціонарними ліжками та з усією необхідною
апаратурою. До складу бригади, яка надавала допомогу, входили: лікар-хірург, лікар-реаніматолог,
лікар-терапевт, лікар-педіатр, фельдшери, медичні сестри.
Після завершення фестин було зроблено моніторинг проведеної роботи. Найбільше допомога надавалась учасникам заходу з артеріальною гіпертензією та захворюваннями серцево-судинної системи, були й теплові удари. Один випадок – перелом гомілкової кістки Хворого реанімобілем на
дальше лікування було скеровано до Львова.
Ольга ТАРАСЕНКО.

«Áåç ìîãî äîçâîëó – íå âìèðàòè».
Ïàì’ÿò³ Áîãäàíîâè÷à
Цими вихідними багато учасників АТО згадали і, можливо, переосмислили challenge із 22 віджиманнями, які кілька років тому започаткували американські військові. Всі мої друзі-атовці з
Турки вже давно повернулись з війни, і я довго не міг зрозуміти, коли мені пояснювали цієї неділі,
що у бойківських горах якраз прощаються з бійцем батальйону «Січ».
- Кого ховають? Всі ж тут.
Розповідають, що за день до самогубства Богдан Павлик, чи «Богдан Богданович», як ми його називали, заніс окремі свої речі з війни в місцевий музей. Очевидно, Богданович готувався. Одне з того, чого
боїшся, коли ти на Сході – це те, що війна втягне, що ти завжди її шукатимеш, що мирне життя стане не
для тебе. Однак, приїхавши в тил, ти розумієш, що тут фронтів набагато більше, але
їхня небезпека не в кількості, а в невидимості. Одна з наших позицій в Авдіївці була у
старій частині міста, у приватному секторі,
посеред вулиці. Начебто не посеред поля,
але якщо один дивився у сторону ворога, то
інший глядів по сторонах, чи не прилетить
щось із-за якоїсь брами чи з вікна. Як розказував Богданович про свою миротворчу місію
в Іраку: «Ти ніколи не знаєш, що та жінка несе
у себе під паранджею». Більша небезпека
не тоді, коли навкруги бойової позиції не було
людей, а коли вони були, бо не знав, що від
них чекати. Як і більша напруженість не тоді,
коли накривають артилерією, а коли мертва тиша – ДРГ не ходять під своїми снарядами. Багато розмитих фронтів, стільки людей на вулицях, ніхто не стріляє – зі всім цим
ми зустрічаємось кожен день тут, у тилу… Інколи здається, що на Сході життя набагато простіше, а
відповідно – і легше.
За даними військової прокуратури, станом на червень 2017 р. зареєстровано близько 500 випадків
самогубства серед учасників АТО. Наразі понад 280 тис. українців мають статус учасника бойових дій.
До прикладу, за десять років після війни у В’єтнамі (1960-75 рр.) 62 тис. американських солдатів
наклали на себе руки, у 1988 р. ця цифра перевищила 100 тис. Загалом у війні брало участь 2,5 млн.
солдатів Армії США.
Цифра 22 у естафеті з віджиманням – не спроста. 22 – це щоденна кількість ветеранів у США, які
вчиняють самогубство.
Одного разу ми з Богдановичем мали тривалу розмову, коли їхали в його машині з Києва до Львова.
Окрім численних розповідей з приколами, якими славився наш ротний, – ми говорили ще про життєві
правила та принципи. Богданович після Іраку працював у тюрмі і відносини у колективі та побудову
суспільства багато у чому сприймав через призму того, як поводили себе люди за ґратами:
– Нікуди не спіши – спочатку треба спостерігати. Історія все розставляє на свої місця. Яка б людина
не прийшла в новий колектив і що б вона з себе не показувала – вона все одно примкне до тих, хто їй
ближчий: «опасний» до «опасних», «блатні» до «блатних», спортсмени до спортсменів… І тримай
дистанцію з рядовими, щоб вони тебе не послали, коли ти завтра скажеш виконати якесь завдання.
Але які б не були твої погони – завжди май повагу до людей. Без мого дозволу – не вмирати.
Чому ж Ви не спитали дозволу у нас?...
Михайло ГАЛУЩАК.
До уваги страхувальників!
Повідомляємо, що з 01.08. 2017р. у Турківському відділенні Фонду соціального страхування внесено зміни в
реєстраційний номер страхувальника, а саме: перші 5 цифр реєстраційного номера змінено з 46015 на 46029.
Просимо врахувати ці зміни при подачі до відділення Фонду заяви-розрахунку на матеріальне забезпечення по
тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах і на поховання.

Дорогеньку куму, хресну маму, жительку с. Красне Оксану Михайлівну Білинську щиро вітають з ювілеєм – 35-річчям – куми
Марусяки, Чичерські, Андрійчини і похресниця Наталія. Усі вони бажають люблячій іменинниці
міцного-міцного здоров’я, неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого віку.
Хай віра, надія, любов із Вами
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги,
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Цього Вам щиро бажаємо ми.

9 серпня святкувала своє 35-річчя від дня народження жителька с. Красне – Оксана Михайлівна Білинська. Дорогу, чуйну, ніжну
сестру сердечно вітає сім’я Лень і бажає ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і просить у Господа Бога
для неї довгого-довгого віку.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, щастя у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Дорогу, люблячу матусю, дружину, тещу, дочку, сестру, невістку, і
просто хорошу людину, жительку с. Ясіночка Марію Іванівну Хабаль
– з днем народження, яке святкувала 8 серпня, щиросердечно вітають чоловік Михайло, дочка Ліля, зять Володимир, син Олександр,
дочка Віталіна, мама Параскевія, брати – Володимир з сім’єю, Ігор,
сестри – Людмила і Люба з сім’ями, свекруха Ганна і свекор Іван,
подруги зі Львова – Діана Куцак, Мар’яна Рудка, Іванна Мегіс, Наталія Тепла – з сім’ями, сусіди, куми і бажають дорогій іменинниці
міцного здоров’я, нев’янучої життєвої енергії, любові, усіх
земних гараздів, Божого благословення на многії
літа.
Бажаємо більше щасливих миттєвостей,
Міцного здоров’я на довгі роки.
Нехай залишають Тебе неприємності,
Удача знаходить до Тебе шляхи.
Щоб сонячно завжди було в Твоїм серці
І настрій чудовий щодня був з Тобою.
Світлом горіли очі в люстерці,
Мрії й надії вели за собою.

9 серпня відсвяткували свій золотий ювілей люблячі нами люди
– Оксана Броніславівна Годованець та Любов Броніславівна Калініченко.
Дорогі наші, найрідніші, найкращі! Для Вас сьогодні – усмішки, вітання, яскравих квітів ніжна
розмаїть, найкращі, найщиріші привітання, що
йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт.
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!
Хай Матір Божа Вас оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос нехай благословляє
На щедрі щастям многії літа!
З любов’ю – сім’ї Годованець, Ільницьких та Калініченко.

Колектив Верхньовисоцької лікарської амбулаторії сердечно вітає
із ювілеєм колегу по роботі – Оксану Романівну Шулюк – і бажає
шановній ювілярці доброго здоров’я, світлої радості в
житті, сімейного благополуччя, любові від рідних,
поваги від людей, Божої ласки на довгий і щасливий вік.
Хай стежка життєва радістю квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої долі,
Щирого затишку в серці і в домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими словами,
А Бог хай обдарує Вас
Довгими літами.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
Подяка

ÔÀÕ²ÂÅÖÜ ÑÂÎª¯ ÑÏÐÀÂÈ
Професія ветеринарного лікаря – не є легкою. Тим більше,
для жінки. Ветлікар повинен своєчасно і якісно виконувати
профілактичну роботу у господарствах, що знаходяться на
території, за яку він несе відповідальність, вміти поставити правильний діагноз хворій тварині і вилікувати її, утримувати епізоотичну ситуацію у ветеринарному окрузі, та й,
зрештою, бути добрим порадником кожному, хто до нього звертається.
рахується з часом. Вдень і вночі,
Саме такою є завідувач ветдв спеку і тріскучий мороз наш ветільницею в с. Явора Марія Ролікар завжди поспішає на допоманович. Марія Іванівна дуже
могу. Вона прекрасно вміє постасумлінно відноситься до своєї
вити хворій тварині крапельнироботи. Надзвичайно відповіцю. Якщо людина на перших подальна, професіонал в галузі верах не має ліків для хворої тватеринарної медицини, ніколи не

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту
регуляторного акта
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів
на 2018 рік»
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»
та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань,
Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту
рішення Турківської міської ради
«Про встановлення місцевих
податків і зборів на 2018 рік».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект регуляторного акта та
аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради
(turka-mrada.gov.ua) у спеціальному розділі «Прозоре місто»
(підрозділ «Регуляторна політика»).
Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта становить
один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного впливу.
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: 311-90 та/або на електронну
адресу turkamrada@ukr.net

Запрошуємо на роботу водіїв - далекобійників.
Вимоги: чоловік, від 30– 50 років. Наявність посвідчення водія
категорії С, Е. Досвід роботи – від 5 років.: Наявність шенгену і
«чіпу» буде перевагою.
Умови роботи: Повна зайнятість. Пріоритетні напрямки роботи:
Польща, Румунія, Болгарія, Словенія, Угорщина, Білорусь.
Авто – MAN (Євро 4 і Євро 5) з причепами Мега і РЕФ. Оплата –
вчасна і висока. Контакти: 0504303356 (Віктор).

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.
Можливо і без стажу роботи. Робота для жінок, сімейних пар. Вакансії на заводи, готелі. Роблю візи.
Тел.: 0988356134. Віталій.

Òîðã³âëÿ ïèâîì íà ðîçëèâ äëÿ
ÔÎÏ ºäèííèê³â ãðóï 2 òà 3 —
âèêëþ÷íî ³ç çàñòîñóâàííÿì ÐÐÎ
Турківське відділення Самбірської ОДПІ нагадує: оскільки з
01.07.2015 року діяльність з роздрібної торгівлі пивом підлягає ліцензуванню на загальних підставах, передбачених для
алкогольних напоїв, то фізичні особи - підприємці - платники
єдиного податку груп 2 та 3 – мають право здійснювати продаж алкогольних напоїв на розлив, у тому числі пива, виключно через заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ, що має статус закладу ресторанного харчування, за умови наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та застосування при проведенні розрахунків РРО.
Крім того, якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного
податку 2 або 3 груп – здійснює реалізацію пива лише в одній із
господарських одиниць, то така особа зобов’язана проводити розрахункові операції за однаковим порядком на усіх структурних
підрозділах, зокрема застосовувати реєстратори розрахункових
операцій або розрахункові книжки та книги обліку розрахункових
операцій на всіх інших господарських одиницях, незалежно від асортименту товарів, оскільки законодавством передбачено вимоги до
платника податків – суб’єкта господарювання, а не до його структурних підрозділів.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Інформаційне повідомлення
про намір щодо передачі в оренду майна, що перебуває в
комунальній власності Турківської районної ради
Турківська районна рада оголошує про можливість передачі в
оренду майна районної комунальної власності, загальною площею
32,8 кв. м (кімната 7 (8,5 кв. м) і кімната 8 (24,3 кв. м)) на третьому
поверсі нежитлового будинку, розміщеного в м.Турка по вул.Молодіжна, 25.
Приміщення можуть бути використані під офіси.
Розмір орендної плати буде розрахований на підставі незалежної експертної оцінки.
Заяви від бажаючих орендувати зазначене вище майно просимо
подавати в районну раду за адресою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрільців, 62, Турківська районна рада.
Телефон для довідок: 3-13-00.

Робота в Польщі!
Офіційне працевлаштування. Потрібні чоловіки на будівництво.
Заробітна плата – 12 зл/год. Графік роботи: Пн-Сб: 10-12 год. Гарантуємо чесність та порядність.
Детальна інформація за телефоном /Viber: +380505060375

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Президія Турківського Товариства мисливців і рибалок висловлює щире співчуття голові Комарницького первинного мисливського колективу, заступнику голови районної ради ТМіР Валерію Євгеновичу Височанському з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття колишньому директору школи Софії Миколаївні Куцак з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Василя Матвійовича.

Продаються два металопластикові вікна, розміром
198см х 150 см.
Недорого. Тел.: 0666501440.
Потрібні фармацевти.
Тел.: 0662500960. Галина Леонідівна.

рини, то Марія Іванівна завжди
дасть свої. Її послугами і порадами користуються не лише жителі Розлуча і Явори, а й навколишніх сіл, бо слава про цю прекрасну і мудру людину відома
далеко за межами цих сіл.
Щиро дякуємо Марії Іванівні за
її нелегкий труд, за чуйне, безкорисливе відношення до людей.
Вітаючи її з професійним святом
– Днем працівників ветеринарної медицини – бажаємо Марії
Іванівні міцного-міцного здоров’я, сімейних гараздів, сил,
енергії, удачі, родинного тепла,
успіхів у роботі і Божої ласки та
опіки на довгі-довгі роки життя.
За дорученням жителів с.
Розлуч– Ганна Гундер.

11 ñåðïíÿ 2017 ðîêó

Терміново продається трактор Т-16. У доброму стані.
Ціна – 45 тис. грн.
Продається мотоцикл ІЖ«Планета-5», без документів.
Ціна – договірна.
Тел.: 0969757670.
Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-23041-81, 067-541-62-24
Зарплата – від 4000 грн.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
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Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;
– воєводська віза (річна) – 370
дол.;
- чеська сезонна віза (90 днів)
– 350 дол.;
– страхування (Польща –
30000, Чехія – 60000);
– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в
Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан
Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру). Тел.: 0965501604,
0991317345.

Члени ГО «Учасники АТО Турківщини» глибоко сумують з приводу
трагічної загибелі побратима, командира роти батальйону «Січ»
полку «Київ» Богдана Богдановича Павлика («Маестро») і висловлюють щире співчуття рідним загиблого.
Профспілкова організація та дирекція Верхненського НВК висловлюють щире співчуття вчителям школи Уляні Михайлівні Куцак,
Оксані Андріївні Німців та колишньому вчителю Надії Миколаївні
Гавій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті свекра, вуйка,
швагра.
Колектив Турківської дитячої музичної школи глибоко сумує з приводу смерті колишньої працівниці школи Ярослави Григорівни Олійник і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив ДНЗ №1 м. Турка висловлює щире співчуття вихователю
Галині Вікторівні Місько з приводу великого горя – смерті матері.
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