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ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÁÀÒÜÊÀÌ ÃÅÐÎ¯Â
З ініціативи голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина та голови Львівської
обласної державної адміністрації Олега Синютки, напередодні 26-ої річниці Незалежності
України, батьки 274 загиблих
жителів Львівщини в зоні проведення АТО були нагороджені
медалями, грошовими преміями та жовто-синім прапором.
З Турківщини з поля бою не повернулися 7 Героїв, батькам яких
голова районної ради Володимир
Лозюк вручив нагороди. Зокрема
матерям: Михайла Іваничка –
Марії Михайлівні з с. Карпатське,
Миколи Кльоба – Марії Степанівні
із с. Н. Яблунька, Романа Мотичака – Ярославі Іванівні із с. Лімна,
Юрія Міська – Стефанії Луківні з
м. Турка, Михайла Романовича –
Марії Тадеївні з с. Явора, Василя
Борути – Катерині Іванівні з с.
Шандровець та батькові Олександра Ільницького – Йосифу Йосифовичу з м. Турка.
Це різні сім’ї, але їх об’єднує
біль за втраченими синами та
величезне бажання, щоб нарешті в Україні запанував мир й на Сході України не гинули молоді юнаки,
які в 20-річному віці стають Героями. На жаль, посмертно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ÄËß ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß
Сьогодні на сторінках газети «Бойківщина» друкуємо проект Закону України «Про статус
та розвиток гірських населених пунктів в Україні», підготовлений депутатом Верховної Ради
України Андрієм Лопушанським. У ньому враховано численні звернення жителів виборчого округу, висловлені під час зустрічей. Якщо законопроект буде схвалено Верховною Радою, гірські
регіони матимуть додаткові фінансові преференції у виробничій сфері, пільгове оподаткування для інвесторів, що виявлять бажання вести тут бізнес. Це буде такий собі стимул для
розвитку депресивних гірських територій. Також він врегулює питання щодо надбавок, згідно
статусу гірських, до мінімальної заробітної плати. Як відомо, на даний час 25% надбавку включають у розрахунок до мінімального розміру заробітної плати.
Андрій Ярославович, а також редакція газети, сподіваються на активне обговорення законопроекту та конструктивні ділові пропозиції.

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.

У день прекрасного християнського свята – Успіння Пресвятої
Богородиці – завітав ювілейний день народження до нашої дорогої, люблячої, турботливої матусі, бабусі, свахи – Марії Федорівни
Яворської, жительки м. Турка.
Бажаємо Вам, рідненька, не хворіти, душею не старіти, не сумувати, жити довго-довго – для втілення усіх
своїх задумів, на радість дітям, онукам і майбутнім правнукам. Нехай Божа милість та
благословення зросять Вашу життєву стежину, а Свята Богородиця принесе Вам
світлу радість і наповнить серце щастям і
теплом.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання усім нам добра.
Про кожного з нас у Вас біль і тривога,
За кожного – радість і світлі думки.
Щастя, рідненька, Вам, миру й достатку
На довгі – предовгі роки.
З повагою – сини Микола, Михайло, Андрій, дочка Марина, невістки Жанна, Олена, зять Василь, онуки Микола, Олежик, Діана,
Віка, Максим, Софія, Яна, свати і вся родина.
Шановна і дорога, любляча і турботлива – Олександро Дмитрівно Стояк!
Прийміть найщиріші привітання з нагоди Вашого прекрасного
ювілею! Хай Ваше життя буде наповнене любов’ю учнів та повагою їхніх батьків, підтримкою колег, теплотою рідних і близьких.
Успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров’я та
всіх благ. Довгих і щасливих Вам років життя – під Господнім та людським благословенням.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей.
Щасливого й довгого віку
Господь хай дарує в цей день.
З повагою – свати Малець із сім’ями.
Кохану дружину, люблячу і дбайливу матусю, найкращу у світі бабусю, турківчанку – Любов Ільківну Гурин – щиросердечно вітаємо з
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 і благословення на довгій життєвій стежині.
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.
З любов’ю і повагою – чоловік Віктор, дочка Тетяна, зять Василь,
дочка Анна, син Іван, невістка Галина, онуки Оксанка, Ілля, Святославчик.

Дорогих і люблячих іменинників – Ярославу та Миколу Ільницьких з с. Гусне – щиросердечно вітають син Василь, невістка Леся,
онучка Софійка та свати із Верхнього Висоцького – Федір та Галина. Бажають їм міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті,
любові, достатку, миру, добра, Божого благословення і опіки на многії і благії літа.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
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.

2 стор.
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місцева громада візьме активну участь й допомагатиме рятувальникам у плані облаштування підрозділу сучасним обладнанням.
Уже найближчим часом ниж-

Минулого вівторка у Нижній Яблуньці було маленьке свято. З ініціативи депутата районної ради Михайла Хорта та за
підтримки Головного управління ДСНСУ у Львівській області
та Турківського районного відділу ДСНС й безпосередньо начальника Світлани Мірошкіної, тут було створено місцеву
пожежно-рятувальну охорону. Пожежну машину передали їм з
райцентру, а приміщення для неї та тих, що нестимуть службу, облаштували в колишній майстерні радгоспу. Величезну
підготовчу роботу провів місцевий підприємець, який і очолив
команду, Іван Данило, разом зі своїми синами – Назаром і Миколою, сільський голова Василь Хорт.
Привітати місцевих рятувальників у цей день прибув у Нижню Яблуньку начальник управління техногенної безпеки Головного управління ДСНСУ у
Львівській області Олег Горохівський. який передав привітання від керівництва управління й
побажав рятувальникам якомога менше виїздів на пожежі та
спокійних чергувань.
За 26 років незалежності України в нашому районі це пер-

ший випадок створення подібної команди і хочеться вірити
– не останній. Якщо вже найближчим часом буде створено 4
територіальні громади, то,
відповідно, в кожній функціонуватиме такий підрозділ. А загалом у Львівській області створено уже 41 подібну пожежну команду.
На свято також прибули й виступили з привітаннями депутат
Львівської обласної ради Михай-

Ç ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÜ, ÄÎÐÎÃ²
Â×ÈÒÅË², Ó×Í² ÒÀ ÁÀÒÜÊÈ!
Шановні земляки!
Щиро вітаю всіх Вас із вересневим святом Першого дзвоника –
Днем знань та початком нового навчального року.
День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і
надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у
житті переступає поріг школи, тих, хто щоденно
віддає свої знання та тепло сердець, навчає і
виховує в дусі любові до України та до людини як
найбільшої гуманітарної цінності.
Хочу побажати усім успішного навчального року,
наснаги, творчих ініціатив, впевненості у власних
силах і ніколи не зупинятися на шляху до мети!
Миру Вам, міцного здоров’я та благополуччя!
У щасливу дорогу знань!
Нехай прекрасні почуття зігрівають Ваші серця і наповнюють їх
святковим настроєм!
З повагою, народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.
Дорогі діти, вчителі, батьки! Щиро вітаємо всіх вас із
традиційним вересневим святом – Днем знань.
Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає
відкриття нової і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до нових
звершень. У цей святковий день від всієї душі
хочеться побажати усім учням успіхів у навчальному процесі, гарних оцінок, цікавих занять,
вірних товаришів. Нехай світлим, радісним і
плідним буде кожен ваш день, кожен крок.
Ростіть здоровими, досягайте високих результатів
у навчанні, будьте активними у громадському
житті.
Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за тепло ваших сердець та ваш
внесок у розвиток підростаючого покоління, за яким стоїть майбутнє нашої держави. Натхнення Вам, мудрості і терпіння в нелегкій
справі навчання та виховання підростаючого покоління.
Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального
року!
Володимир ЛОЗЮК, голова Турківської районної ради.
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ, голова Турківської РДА.

Шановні освітяни!
Вітаємо Вас із чудовим хвилюючим святом – Днем Знань!
Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з
нас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і студентам – до своєї другої домівки – у школи та
вузи.
Саме в День Знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів, їх неоціненну роботу розуму й
серця. Щиро дякуємо Вам, дорогі наші вчителі, – ми
завжди залишаємося Вашими учнями!
Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у
житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та
батьками, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокласникам – ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань,
вона цікава і по-справжньому нескінченна!
Щасти Вам!
Творчих Вам злетів, натхнення і сили,
Радості, щастя в усьому й завжди!
Щоб Ваша муза незмінно світила
На українській прадавній землі!
Наталія ГОШІВСЬКА, начальник відділу освіти.
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ, голова профспілкової організації.

ло Ільницький, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило,
уже згадувані Михайло Хорт та
Світлана Мірошкіна. Всі вони
висловили сподівання, що

ньояблунські рятувальники
пройдуть спеціальні навчання й
нестимуть щоденне бойове чергування.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÅÄÀËÜ «ÇÀ Ó×ÀÑÒÜ Â
ÀÍÒÈÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×Í²É
ÎÏÅÐÀÖ²¯»

Вчора, у нещодавно відкритому музеї АТО в м. Турка, голова Турківської районної ради Володимир Лозюк, перший заступник голови
РДА Микола Яворський, військовий комісар Турківського району Руслан Косман, голова правління БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО» Володимир Саврук вручили
медалі, якими нагороджено, згідно Указу Президента України,
шістьох наших земляків, учасників бойових дій на Сході України.
Зокрема – Михайла Клюку (с. Ясінка), Ярослава Ловаса (с. Гусне),
Євгена Стерляннікова (м. Турка), Руслана Братка (с. Лімна), Ярослава Паращича (с. Шум’яч), Дмитра Павлика (с. Лосинець).
Окрім представників влади та нагороджених, в музеї зібралися
їхні бойові побратими, дружини та рідні воїнів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÞË²ß ÒÈÌÎØÅÍÊÎ ª Ë²ÄÅÐÎÌ
ÅËÅÊÒÎÐÀËÜÍÈÕ ÑÈÌÏÀÒ²É ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, Юлія
Тимошенко отримала би у першому турі найбільшу кількість голосів
– 13,6%.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг», Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка і Інститутом аналізу та прогнозування. Дані
соціологічного опитування опубліковані у газеті «Вечірні вісті».
Уже тривалий час у різноманітних рейтингах політичних партій
першість тримає ВО «Батьківщина». Лідер цієї політичної сили Юлія
Тимошенко також регулярно посідає першу позицію щодо президентських уподобань громадськості.
Соціологи стверджують, що саме Тимошенко здатна з неабияким відривом перемогти в другому турі виборів президента України
чинного главу держави.
Люба ЯВОРСЬКА,
заступник голови Турківської районної організації політичної
партії ВО «Батьківщина».
ÏÎÒÐ²ÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ у магазин автотоварів (чоловік).
Обов’язкове володіння комп’ютером на рівні користувача, базове знання будови автомобіля. Заробітна плата – від 4000 грн. Тел.:
(099)9091420, (098)4635809.

Педагогічний колектив і профспілковий комітет Нижньояблунського
НВК серд е ч н о
вітають з
ювілеєм
директора школи, чуйну,
щиру і добр о п ор я д ну
людину
–
О лекс андр у
Дмитрівну Стояк
– і бажають їй міцного-міцного
здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, успіхів у роботі.
Хай доля збагачує Вас, шановна Олександро Дмитрівно, життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю.
Многая і благая Вам літ!
Нехай літа біжать своєю
стежкою,
Але нехай ніколи не мина
Велика радість, що цвіте
мережкою,
І доля чиста, сонячна, ясна!
Хай Мати Божа Вас оберігає
Від зла, хвороби та журби.
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

Відділ освіти і профспілкова
організація щиросердечно вітають із ювілеєм вмілого керівника, досвідченого педагога, директора
Н иж нь оя бл унсь кого НВК – Олександру Дмитрівну Стояк – і бажають
шановній
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, щастя – без ліку і довгого-довгого мирного віку.
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.

Педагогічний колектив Комарницького НВК щиросердечно
вітає з ювілеєм
щиру, чуйну, добру
колегу по роботі,
вчителя музики –
Надію Михайлівну
Пограничну – і
бажає шановній
ювілярці міцного
здоров’я – з роси і
води, невсипущої
життєвої енергії, творчого натхнення, родинного тепла, миру,
злагоди, достатку, добра на
многії і благії, даровані Господом літа!
Того бажаєм, що щастям
звуть люди.
Хай усмішка не сходить з
лиця.
Хай життя Ваше піснею
буде,
А тій пісні не буде кінця!

1 âåðåñíÿ 2017 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÐÈÒßÃÀËÜÍÀ
ÑÈËÀ ÒÀ ÊÐÀÑÀ Ã²Ð
Щоб глибше вивчити
проблеми туристичного
маршруту на г. Пікуй із с. В.
Гусне, які є надзвичайно
важливими
в
процесі
розробки
районної
програми розвитку туризму,
та
для
надання
консультативно-методичної
допомоги
лісгоспам,
закладам культури та освіти
в питаннях відновлення
подібних маршрутів на
Турківщині, нещодавно, з
ініціативи голови районної
ради Володимира Лозюка,
здійснено сходження на
найвищу
вершину
Львівщини.
Окрім
Володимира Омеляновича,
в ньому взяли участь
працівники виконавчого
апарату райради, зокрема
Лілія Голко – керуюча
справами, Ольга Хорт –

ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ
²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ –
ÍÀ ã.Ï²ÊÓÉ
Ми вже не один раз писали про патріотичні почини вихідця з с. Либохора, нині
жителя м. Червоноград, великого патріота й дослідника – Михайла Казибріда.
І ось чергова добра справа. З ініціативи

Михайла Михайловича та за його кошт,
на самій вершині гори Пікуй жителі с.
Верхнє Гусне встановили статую Господа нашого – Ісуса Христа. Зроблено це
на честь 75-х роковин створення УПА,
26-ї річниці Незалежності України та заради миру в Україні.
Як повідомив нам Михайло Казибрід,
освячення скульптури відбудеться у
першій половині вересня. На урочистість
планують прибути представники червоноградської станиці братства УПА, громадськості, урядовці. Про точну дату освячення буде повідомлено додатково.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ²
ÇÌÎÍÒÓÞÒÜ ÌÀÔ
Широкого резонансу набула опублікована 18 серпня в нашій газеті
стаття «Замість обслуговування –
будівництво». Тоді ми оприлюднили
позицію жителів будинку, що живіть
поблизу перехрестя, які обурювалися
з приводу будівництва неподалік торговельного павільйону.
Для більшої об’єктивності та поінформованості читачів, ми звернулися до
власниці земельної ділянки Оксани Комарницької й попросили прокоментувати порушені питання. Оксана Йосифівна
спростувала інформацію про будівництво об’єкту торгівлі на залитому фундаменті. З її слів, тут буде встановлено МАФ
(стаціонарна мала архітектурна форма).
Також вона заявила, що не є жодним забудовником, та й земля, на якій змонтують павільйон, належить міській раді й
не є прибудинковою територією.
Наш кор.

начальник організаційного відділу,
Микола Лило – головний спеціаліст з
питань реалізації проектів місцевого
розвитку, Василь Гакавчин та Наталія
Павлович – працівники відділу
фінансового забезпечення, Андрій
Москаль – головний спеціаліст з
правових питань. Крім
маси задоволення, під час
сходження
всі мали
можливість
наочно
побачити
проблемні
питання
маршруту.
Приємно,
що
до
проведення
Шостих
Всесвітніх бойківських
фестин
працівники
лісгоспів власними силами
відновили лісові споруди
(лавочки-бесідки)
й
хочеться, щоб місцеві
жителі та туристи до них
відносилися бережливо.
Щоправда, на маршруті
конче бракує вказівників.
Можливо,
уже
найближчим часом на
більш
досконале
облаштування маршруту
буде закладено кошти у
місцевому бюджеті.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

« ÁÅÇ ÎÁÌÅÆÅÍÜ. ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÀ
ÑÀÌÎÐÅÀË²ÇÀÖ²ß Â ÍÎÂÈÕ ÓÌÎÂÀÕ»
Під такою назвою нещодавно в Турківському районному центрі зайнятості
пройшов тренінг для учасників АТО. Провела його доцент кафедри теоретичної і практичної психології інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», кандидат психологічних наук Лариса
Малинович.
Мета тренінгу – формування цілісного та адекватного бачення власних здібностей
та можливостей в осіб, які отримали інвалідність внаслідок військових дій, вироблення навичок та
постановки для
досягнення
життєвих цілей,
фо р мув а ння
віри у себе та
закріплення нап ол ег ли в о ст і,
вироблення готовності долати
труднощі
на
шляху до досягнення
мети.
Після короткого
знайомства
близько 20 присутнім атовцям
було запропоновано в письмовій
формі
відповісти на
цілий ряд запитань, які входили у вправу «Мої успіхи та невдачі». Зокрема вони відповідали, що є їх найбільшим
успіхом, завдяки чому вдалося його досягти, «Мої найбільші невдачі», яких ресурсів
не вистачає, щоб досягти мети, та цілий ряд інших запитань.
Присутні також, з допомогою тестових завдань, визначали свій склад характеру та
нахил до професійної діяльності чи керівництва.
У роботі тренінгу також взяла участь директор центру зайнятості Мирослава Павлик, яка у своїй роботі багато уваги приділяє атовцям.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Терміново продаються трактори Т-40, Т-25, Т-16 та мотоблок.
Тел.: 0676751134; 0954288920. Олег.

ÓÂÀÃÀ!
ÀÔÐÈÊÀÍÑÜÊÀ ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ
(À×Ñ)
У зв’язку з ускладненням епізоотичної ситуації щодо африканської чуми
свиней в Закарпатській області, Управління Держпродспоживслужби
в
Турківському районі посилює державний ветеринарно - санітарний контроль та нагляд за переміщенням живих свиней, сировини та продукції
тваринного походження.
Інформуємо суб’єктів господарювання
про заборону ввезення поголів’я свиней,
продукції свинарства на територію

Львівської області, зокрема в Турківський
район.
Якщо суб’єкт господарювання вивіз живих свиней для реалізації в Закарпатську
область і там їх не зміг реалізувати , то
повернення живих поросят на територію
Турківського району – суворо заборонено!
Володимир ЗУБРИЦЬКИЙ,
в.о начальника Управління Держпродспоживслужби в Турківському районі.

3 стор.

Працівники ДП «Турківське лісове господарство» щиросердечно вітають з ювілеєм головного лісничого підприємства
– Михайла Михайловича Леськіва – і бажають шановному ювіляру міцного, як
карпатські буки, здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, успіхів у роботі,
поваги від людей, любові від рідних, Божого
благословення на многії і
благії літа.
Бажаємо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: на роботі , в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Хай Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і науки Турківщини щиросердечно вітають з ювілеєм колишнього голову РК
профспілки відділу освіти
та директора Турківської
школи-інтернату – Василя Євгеновича Комарницького – і бажають шановному ювіляру міцногоміцного здоров’я, життєвих
сил та енергії, сімейного затишку, родинного тепла, рясних Божих благословінь.
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.

Колектив ПП БТФ «Чертур» щиросердечно вітає з ювілейним днем народження продавця – Надію Степанівну
Сливар – і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я – з роси і
води, світлої радості в
житті, благополуччя,
миру і довголіття.
У цей святковий
світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Колектив Турківської школи-інтернату
шле сердечні вітання з нагоди
ювілею колишньому
директору
школиінтернату – Василю
Євгеновичу Комарницькому – і бажає шановному ювіляру доброго
здоров’я, родинного
тепла, мирного неба над
головою, благополуччя,
Божої ласки на многії
літа.
Щастя, злагоди вдома, в родині
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів у хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як літо.
Щастя й долі – на многії літа!

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ë²Ñ – ßÊ ÆÈÂÈÉ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ:
Він потребує щоденної уваги і турботи
Лісове господарство – основна галузь життєдіяльності нашого Карпатського регіону, яка,
попри всі «буревії», тримається на плаву, створює робочі місця, в рамках чинного законодавства формує місцевий бюджет, в міру можливостей – презентує район. Очевидно, через це й
має таку постійну увагу з боку громадськості, щораз відбиваючись від критики. Чого гріха
таїти, іноді цілком об’єктивної, а часто бува й упередженої.
Про деякі аспекти лісівничих буднів та тривожні віяння сьогодення наша розмова з директором ДП «Боринське лісове господарство», депутатом Львівської обласної ради Михайлом
Ільницьким.
– Останніми роками лісівнича тема є досить популярна.
Все частіше на адресу ваших
колег та підопічних сиплються звинувачення щодо неналежного стану ведення господарства. Лунають пропозиції взагалі про заборону суцільних рубок. На Вашу думку,
чим продиктована така пильна увага до лісу?
– Я переконаний, що це пролобійована відповідними політичними силами, добре спланована інформаційна атака,
щоб показати, ніби лісові господарства неспроможні виконувати покладені на них функції. А
заборона рубок, про яку так багато зараз говорять, призведе до
фінансового занепаду підприємства, а там, дивись, і банкрутства. В такій ситуації зрозумілий
й фінал – приватизація держлісгоспів. Недавнє рішення Уряду
України є яскравим свідченням
цього. Як відомо, ним дозволено передавати в довготривалу
концесію аеропорти, дороги і
ліси, з майбутнім правом викупу.
– «Мудре» й для багатьох
незрозуміле слово, за яким
криється велика афера, чи не
так?
– Маєте рацію. Все робиться
для того, щоб контроль над лісами змогли отримати великі олігархічні приватні компанії. Вони,
зрозуміло, в такій ситуації будуть
диктувати свої правила гри,
спрямовані на те, щоб отримати максимальну вигоду при найменших витратах. Це, природно,
відіб’ється на звичайних громадянах, які, в принципі, мають
вільний доступ до лісу, а в умовах приватної власності все буде
чітко обумовлено. Скажімо, щоб
мати можливість збирати гриби
чи ягоди у приватних угіддях, потрібно буде для цього оформити лісові квитки, та й доступ до
лісу може бути в значній мірі
обмеженим, адже там буде власник – такий собі панич, й диктуватиме умови виключно вигідні
для нього, а не для людей.
– Михайле Михайловичу,
сьогодні є ще багато людей,
що добре пам’ятають радянські часи й порівнюють
ведення лісового господарства з тодішнім, віддаючи перевагу минулому. В чому тут
проблема?
– Треба розуміти, що лісова
галузь за радянських часів мала
державне фінансування. Скажімо, лісника забезпечували, починаючи від шкарпеток аж до
галстука, а також всім необхідним реманентом. Зараз держава нам не виділяє практично ні
копійки, а тому, щоб придбати
усе необхідне, треба заробити
кошти, відповідно, зрубавши й
реалізувавши ліс. Це стосується
й закупівлі техніки, яка сьогодні
коштує надзвичайно дорого.
Іноді, не маючи змоги це зробити, лісівники використовують застарілу, яка під час трелювання
їде до кожного пенька, знищуючи грунт та підріст. Через це й
лісовідновлення проходить не
так, як би хотілося.
– А який ідеальний варіант
господарювання в лісі?
–
Маємо чудові приклади
Австрії, Швейцарії, сусідньої
Польщі та багатьох інших розвинутих європейських країн. Там
раз в десять років лісівники заходять в квартал чи урочище й
забирають частину стиглих та

хворих дерев, які можуть, скажімо, в разі буревію, впасти й пошкодити інші, залишаючи на гектар 352 м куб. дерев різного віку.
Це можна порівняти із зубами
людини, коли лікар забирає
хворі, а залишає здорові.
– Складна і дискусійна
тема – лісовідновлення. Коли
ліс рубають і вивозять, люди
бачать, а як він росте від маленького – не завжди помітно.
– Найкраще лісовідновлення
– природнє. Це коли збережено самосіви. Вони приживлюються й проростають без людського втручання. Тоді лісові угіддя є набагато стійкішими до хвороб та температурних коливань.
А в нас ще збереглася радянська система посадки. Ще донедавна вирубану ділянку зачищали від порубочних решток, при
цьому знищували верхній родючий шар землі, без якого саджанці приживаються надто важко.
У нашій державі треба приймати нормативні акти, які б базувалися на висновках науковців
щодо рубок і щодо посадки. Заготівлю робити так, щоб не наносити шкоди молодим саджанцям.
– Михайле Михайловичу, а
як лісівники визначають собі
ділянки для рубок?
– Я не один раз зустрічався з
великим нерозумінням цієї проблеми. Пересічні громадяни,
громадські активісти часто вважають, що лісівники самі йдуть
собі в ліс, вибирають ділянку
якомога кращу, і процес пішов…
Насправді ж треба розуміти, що
тим займається лісовпорядна
партія, яка проводить ревізію
раз в десять років й намічає нам
роботу на цей період. Вона не є
залежною від директора лісгоспу чи ще когось. Як сьогодні
модно казати, це такі собі незалежні експерти.
–
А чи можливо, що під
час відводу рубки на тій чи
іншій ділянці, поряд з офіційно
визначеною кубомасою, якусь
частину деревини залишали
не облікованою, як у нас кажуть, на гендель?
– Якщо скажу, що таке неможливе, буду нещирим. Різне може
бути. Можу сказати про наше
підприємство, де точно таким
ніхто ніколи не займався. Згідно
нормативів, є десять процентів
похибки при відводах. Людина,
що визначає лісосіку, бачить
дерево знизу й візуально здоровим. Насправді ж, красивий стовбур, на перший погляд, ділова
деревина, може бути гнилим й
годитися лише на дрова. Тоді в
такій ситуації обсяги заготівлі
можуть змінюватися. Це, що
згідно плану, мало б бути діловим й реалізовуватися за однією
ціною, продаємо значно дешевше – як дрова паливні. Треба
розуміти й те, що відводи роблять люди (ланка) не ті, що рубають, тому їм немає сенсу щось
в цьому плані видумувати.
Хоча ще раз наголошую, в цьому плані можуть бути й зловживання. Поряд з переважною
більшістю чесних й порядних
людей, завжди знайдуться ті, що
захочуть нагріти руки. Це так
званий людський фактор.
– Нещодавно районами області прокотилася хвиля, де
на сесіях районних рад розглядалося питання про заборону
суцільних рубок.
– Зразу ск ажу, що подібні

рішення є незаконними. Ніхто
не дав право, навіть й органу
місцевого самоврядування,
втручатися в господарську
діяльність державного підприємства, яка визначена нормативними актами, рішеннями та постановами
профільного
міністерства. Для прикладу,
після прийняття рішення про
заборону рубок в Золочеві
місцевий «Галсільліс» звернувся до суду, й воно було відмінено. У наших сусідів, старосамбі-

рчан, де також було прийнято
подібне рішення, його банально не виконують. То скажіть
мені, будь ласка, який сенс займатися отаким популізмом. Чи
не краще сісти лісівникам, депутатам різних рівнів, активістам й
обговорити ту чи іншу проблему,
а згодом й зреалізувати її з користю для району.
– Михайле Михайловичу,
лісівникам постійно дорікають, що вони отримують
якісь надприбутки від експорту деревини, який, щоправда,
останнім часом призупинено.
– Це також досить цікава й
дискусійна тема, яка потребує
глибшого розуміння, аніж сьогодні бачимо серед широкого
загалу людей. Так, за кордон ліс
продавали за дещо вищою
ціною, аніж на внутрішньому
ринку. Але для того, щоб його
відправити, скажімо, в Словакію, необхідно було понести
значні затрати. Для прикладу,
щоб доставити 1 м куб. деревини до кордону, ми затрачали
141 гривню. А коли експорт було
заборонено, на аукціоні деревину викупили підприємства, що
займаються переробкою в межах України, ліс забирають у нас
з місць, наближених до лісосік.
Затрати при цьому значно зменшені. Ми не возимо його, скажімо з Мохнатого аж на станцію у
Нижню Яблуньку, а вантажимо
машини безпосередньо в Мохнатому.
– Повертаючись до можливої приватизації лісів, стає
незрозумілим: а з чим залишаться громади, які ось-ось
будуть сформовані?
– У такій ситуації з величезними проблемами та безгрошів’ям. Якщо підходити до їх формування виважено, по-державницькому, то все, що знаходиться в межах тої чи іншої громади,
в тому числі й ліси, має належати людям, що тут проживають.
Громада має утримувати для
лісу фахівця, платити йому зарплату, а він, відповідно, дотримуючись усіх норм і правил, стежити, щоб лісове господарство велося на належному рівні. В іншому випадку немає сенсу прово-
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дити розрекламовану адміністративно-територіальну реформу.
– Нещодавно почув розмову
двох мужчин, один з яких вперто стверджував, що сьогодні
лісівники не здатні охороняти ліс, мовляв, взяли на допомогу бійців батальйону
«ОУН».
– Як на мене, така думка є не
завжди правильна, хоча мушу
визнати, що сьогодні на одного
лісівника припадає надзвичайно велика площа угідь – близько 800 га. Він фізично не в змозі
доглянути такі величезні володіння, а тому люди іноді вираховують, де знаходиться лісник, і
зловживають. Та півбіди, коли,
заїхавши в ліс, забрали сухостій
чи дерева , повалені буревієм,
склали після обрубки гілля, а то,
буває, рубають найкращу смереку й везуть на пилораму та продають, аби придбати самогону.
А бійці «ОУН», які бачили, що
таке війна, мають загострене почуття справедливості, дивляться
як на роботу лісівників, так і на
дії крадіїв лісу об’єктивно й неупереджено. Більше того, вони
бачать нашу роботу, так би мовити, зсередини, без прикрас і
ретуші.
– Михайле Михайловичу,
кажуть, що основна проблема з крадіжками лісу – це нелегальні пилорами.
– Так, їх сьогодні хоч і стало
менше,
але
переважна
більшість, як і раніше, в необмеженій кількості купляють крадену деревину. Якщо б це було в
цивілізованій державі, з чітко
визначеними правилами гри, то
ніхто б не дав дозвіл на їхню
діяльність, якщо б перед тим
підприємець не показав угоду на
сировину, тобто ліс. А так, виставляючи на торги нашу продукцію, участь у них беруть лише
один-два учасники з району. А в
селах, особливо на власних подвір’ях (іноді вдень і вночі) пиляють ліс. Встановивши пилораму
як лісопереробний верстат десь
в стодолі, власник має такий
собі імунітет від перевірок. Хоча
поруч – великі гори тирси та пиломатеріалів. Але це вже робота правоохоронних органів.
– Вам часто закидають, що
надто мало відрахувань іде з
лісової галузі в місцевий бюджет.
– Не знаю, мало чи багато,
але наведу цифри. У 2016 році в
місцевий бюджет ми перерахували 1 млн. 531 тис. грн., в державний бюджет – 4 млн. 175 тис.
грн., і більше мільйона – до
Пенсійного фонду. За 6 місяців
поточного року , в місцевий бюджет – 634 тис. грн., в державний
бюджет – 2 млн. 518 тис. грн.,
656 тис. грн. – у Пенсійний фонд.
Треба розуміти, що з коштів , які
йдуть у державний бюджет, частина у вигляді державної субвенції повертається в район.
Щомісяця наші працівники отримують близько 600 тисяч заробітної плати, левова частка якої
залишається тут, в районі. Цифри не такі вже й великі, але все
ж лісівники вносять свою долю у
розвиток району. Щороку ми виділяємо сотні кубів деревини
погорільцям, церковним громадам.
У цьому контексті хочу навести ще одну цифру. Щороку малозабезпечені жителі району отримують на тверде паливо близько 5 млн. гривень, а виписано
дров по нашому підприємству
лише на 145 тисяч гривень. Тож
виходить, що держава дає людям фінансову допомогу, яка
формується, в тому числі й з податків лісівників, щоб придбали
для себе паливо, а вони, по
звичці, пускать їх на інші потреби. У кращому випадку, дають
тим, хто привозить для них цей
же крадений ліс.
– Дякую за інтерв’ю.
Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу братову – Світлану Миколаївну Ісайчик – жительку смт.
Бориня вітають з 50річним ювілеєм
Богдан і його
сім’я, Надія і її
сім’я, Людмила і
її сім’я, Павло і
його сім’я, Наталя
і її сім’я і бажають
люблячій ювілярці
міцного здоров’я і довголіття.
Є ювілеї й свята різні,
Та одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні
І Вам минає 50.
Бо 50 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, немалий.
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана від дітей.
Прийміть від нас вітання
щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині,
Для Вас міх щастя і добра.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу дружину, матусю і бабусю – Світлану Миколаївну Ісайчик – з смт. Бориня з ювілейним днем народження від щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Василь,
дочка Ірина,
син Роман, зять
Михайло,
невістка Мар’яна,
онучок Денисик і
просять у Господа, аби дарував
дорогій їм людині міцне здоров’я, радість, достаток, мир, злагоду, любов, свою опіку і благословення 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 і найдорожча наша мамо!

ÍÀÏÅÂÍÎ
ÇÀÕÎÒ²ËÀ
ÏÎÕÌÅËÈÒÈÑß
33-річну сянківчанку, яку
місцеві жителі знають як любительку оковитої, нещодавно викрито в крадіжці. Вона прийшла
до свого хрещеного батька, й побачивши, що вся челядь спить,
викрала пляшку дорогого ігристого вина, вартість якого 356 гривень.
По факту відкрито кримінальне провадження. Їй уже оголошено підозру у вчиненні злочину. До речі, місцеві жителі розповідають, що у свій час вона
працювала в Господарському
апеляційному суді м. Ужгород,
а коли там, через горілку, прогайнувала усе майно, приїхала в
Сянки, де їй також не живеться
без пригод.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÐ²ÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÌÈÍÓÂØÈÍÈ
ÄÎ ÑÓ×ÀÑÍÎÑÒ²
Надто багато трагедій випало впродовж віків на долю нашої
багатої, щедрої та врожайної землі – ймення якої Україна. Але
як потрібно було любити життя, культивувати добро, шанувати свій рід, рідну землю, дбати за народ, щоби через століття, завдяки глибоким традиціям та історичній пам’яті,
донести до нащадків самобутність українського народу, зокрема бойківської культури. Ніколи і нікому не вдалося підкорити бойківський дух! Тому бойки завжди залишалися самими
собою.
Власне всю палітру етносу,
мови, звичаїв, культури, побуту,
бойківської ноші продемонстрували Шості Всесвітні бойківські
фестини, які скликали бойків з

бере активну участь у Всесвітніх
фестинах. На жаль, влада не
відгукнулася на наше прохання
допомогти організувати поїздку,
щоби достойно представити

багатьох країн світу до серця
бойківського краю – міста Турка, що на Львівщині. Мета всесвітнього форуму – формувати
українське суспільство з високим
духовно-моральним обличчям,
кожному українцеві докладатись до відбудови і відродження
своєї батьківщини. Українці повинні триматися разом, і тоді ми
– сила. Національна ідея і духовність – це дві основні складові в розбудові нашої держави.
Громадська організація «Тернопільське обласне товариство
«Бойківщина» вже традиційно

Тернопілля на такому високому
форумі, не дивлячись на те, що
наша громадська організація чи
не єдина в державі, де на територіях, на яких не проживають
етнічні бойки, організувала музей етносу в м. Тернопіль, провела фестиваль бойківської
культури. Тож прийшлось розраховувати лише на свої мізерні
зарплати і пенсії та поклик душі,
а також на щирих і небайдужих
людей, серед яких заслужений
артист України Мирослав Бабчук, Ігор Натолочний з дружиною
Іриною, Василь Улич.

ÇÀ ÂÀÌÈ ÑÒÅÆÈÒÜ
ÊÀÌÅÐÀ,
А ТОМУ ДОТРИМУЙТЕСЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Турківська міська рада, спільно з місцевим відділенням національної поліції, як і було заявлено раніше, уже розпочали
встановлення в м. Турка камер відеоспостереження. Дві з них
уже працюють, завершують установку ще двох. Вони розміщені в тих місцях, де є можливість створення аварійних
ситуацій на дорогах або ж виникнення інших правопорушень.
Встановлення камер відеофіксації допоможе швидше виявити
тих, хто порушує правила дорожнього руху, громадський порядок у
місті, запобігти травматичним ситуаціям.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÊÀÏ ÑÓËÀ × ÀÑ Ó
Акція казначеїв до
Дня Незалежності
Напередодні найвеличнішого свята
нашої держави та дня Незалежності
казначеї України провели Всеукраїнську акцію «Закладання капсул часу». В
герметичному контейнері всі територіальні підрозділи поміфстили своє послання для нащадків і вмістили її у
зазделегідь вибраному місці – поблизу офісу чи в самому офісі. Роздинкою в
акції є те, що всі 600 послань, що закладені в різних регіонах України, мають ососбливий зміст, про який дізнаються нащадки за багато років,
коли відкриють контейнер.
Долучилися до цієї цікавоїх акції й казначеї Турківщини.
Наш кор.

По дорозі на фестини наше
товариство не могло оминути
садибу-музей бойка номер один,
видатного нашого земляка –
Івана Яковича Франка в с.Нагуєвичі. Також була екскурсія до
найстарішого музею бойківської
культури.
Щире спілкування та моральна підтримка з добрими нашими друзями з м.Турка – Лілією
Вишинською з чоловіком Петром, Світланою Брезецькою, родиною Ганни Маціканич, представниками місцевої влади сіл
Лімна і Шандровець – батьківщини Степана Дністряна, Ярослава Ватага і Ганни Маціканич
та іншими, допомогло успішно
продемонструвати ту програму,
з якою ми приїхали на фестини.
Як гори Карпати неможливо
уявити без лісів, так само бойка
неможливо уявити без пісні.
Своє мистецтво на високому

рівні під гарячу підтримку багаточисельних глядачів демонструвала член нашого товариства
Ганна Маціканич, яка сама пише
пісні, кладе їх на музику і сама їх

Ч ас невпинно летить, а
пам’ять залишається. І наступним поколінням цікаво
знати про події, які відбувались колись в нашому місті
чи районі. Часто ці спогади
передаються із уст в уста,
дехто старається занотувати їх на папері, хтось – в
авторській книзі чи щоденнику. Отож пропонуємо увазі
читачів окремі цікавинки про
Турку.
Уривки із книги «А моя хата не
скраю» Олекси Оленчука, який
у свій час працював лікарем у
Турківській лікарні і проживав
у Турці. Мова йде про 1952-58
роки:
«Ліси вирубували безжалісно,
і гори поступово перетворювалися в голі, кам’янисті громади,
бо про насадження нових лісів
ще ніхто не думав. Ліси сплавляли плотами, бо залізниця ще не
була готова. Закінчували розчищення тунелів і мостів, вивозили могутніми лісовозами усю готову продукцію – дошки, балки,
які горами лежали на складах,
все йшло вглиб країни на будову
заводів і фабрик та інших потреб».
«Весна приходила пізно, а
зима починалася скоро, літніх,
теплих місяців було мало – червень, липень, серпень; повітря
гостре, різке, часті дощі, мряки
ще більш скорочували сонячні і
так короткі дні. Це все згубно
впливало на здоров’я людей,

виконує. Допомагали в концертній програмі, яка тривала
на сцені цілу годину, Ігор Натолочний з дружиною Іриною, що
є добрими друзями і активними
учасниками багатьох заходів, які
проводить товариство. Удостоїлись такої честі першими виступити і на заключному концерті,
який відбувався в с.Явора на
Співочому полі, де вирував бойківський дух і мудрість гір та їх
предків. З високої сцени вітав
світовий форум бойків і тернопільський голова товариства.
Приємно, що наше товариство, так і окремі його учасники,
отримали подяки від голови
міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків»
та координаційного центру по
проведенню Всесвітніх бойківських фестин – Петра Косачевича
за активну участь та проведену
роботу.
На фестинах обговорювалися
питання про проведення наступного Конгресу Бойків, VІІ
Всесвітніх фестин у 2022 році.
То ж в добрий путь по шляху
до пізнання багатої етнічної
культури нашої неньки-України.

Степан Дністрян,
голова ГО «Тернопільське
обласне товариство «Бойківщина».

5 стор.

Коханого чоловіка, дорогого
татуся, люблячого дідуся, жителя с. Розлуч – Мирослава Васильовича Крецула – вітають
із 60-річчям, яке
святкував 31 серпня, дружина,
дочки, зяті та
семеро онуків.
Дружина
кохана, любима, жадана
Тебе щиро вітає.
Хай Бог з неба здоров’я
Тобі посилає.
Щоб радість постійно була
на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
Тебе щиро вітають онуки і
діти.
Щоби ранки світанкові Ти
стрічав з дружиною.
Любий, рідний, дорогенький,
таточку єдиний.
Нехай радісно доля співа,
Пелюстками встеляються квіти.
Нехай Тобою завжди пишаються
Дружина, онуки і діти.
Нехай Тебе весела вдача
Ніколи в світі не минає,
А очі лиш від щастя плачуть
І Бог на довгий вік благословляє.
Бажаєм онуки оженити,
Правнуки в світ спорядити,
До 100 літ в здоров’ї й радості прожити.

В м. Городок продаються земельна ділянка + фундамент
(високий).
Суттєва знижка ціни: 5000 у.о.
– за ділянку і 2500 у.о. – за фундамент.
Довідки за тел.: 0688331379.

ÒÀÊ ÊÎËÈÑÜ
ÁÓËÎ…
особливо
дітей.
Дитяча
смертність висока, ще періодично виникали епідемії дифтерії,
коклюшу, процвітав рахіт і гіпотрофія; це спричиняло захворювання і високу смертність».
«Одного разу на станції сталася аварія – товарний поїзд
врізався в цистерни, які маневрували на залізничній колії.
Була розбита цистерна із спиртом – денатуратом. Цигани, які
жили в бараках поряд зі станцією, відрами носили цей спирт,
що витікав рікою, понапивались
і десять чоловік доставили в
лікарню з ознаками отруєння.
Усіх вдалось врятувати, за винятком двох циганок, які померли
від отруєння.
На цю катастрофу для розслідування прибули високі чини зі
Львова. Людських жертв не
було, та було знищено дві колії,
рельси яких потріскалися на
куски, наче дрова.
За кілька днів рух поїздів було
відновлено».
Із спогадів Ганни Костик, уродженки Борислава, яка в 60-х
роках вперше приїхала в Турку.
Ось що її тоді вразило: «Коли я
в 1966 році приїхала в Турку,
мене вразило чисте повітря, спів
пташок, прозора джерельна

вода, шум і передзвін струнких
сосен, ялиць і смерек, буйні
трави і зорі-квіти.
Працьовиті і красиві турківчани завжди віталися, при цьому
привітно усміхаючись, та їх дуже
ввічливі та доброзичливі діти,
які поважали всіх старших людей. До учителів вони також ставилися з пошаною і любов’ю».
Красі наших Карпат вона навіть
присвятила свої віршовані твори.
Ярослав Геврич («Спогади
патріота»): «Почалася та так
звана перестройка. Я найперше організовував конкурс колядок цілого району. Ми поставили два великі вантажні авто,
відкрили борти – це на майдані,
в центрі міста. Я вам скажу, то
було таке свято, що я до кінця
життя буду пам’ятати і буду ще й
тому пам’ятати, що нікого не
було п’яного. Двадцять п’ять
колективів цілий день вистояли,
а я з Києва приїхав раненько до
Турки і вистояв без шапки на тій
платформі, бо я вів то все. То
один раз таке було, а після того
можна скільки хочете колядувати і вертепи ставити – а того вже
нема».
Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

6 стор.
ÏÐÎÅÊÒ
ÇÀÊÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні
(Нова редакція)
Цей Закон встановлює критерії, за якими населені пункти набувають статусу гірських, визначає основні засади державної політики щодо розвитку гірських населених пунктів, зміцнення
місцевих економік і громад та гарантії соціального
захисту громадян, що у них проживають, працюють або навчаються, збереження та відновлення
природних цінностей та культурної спадщини.
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у
такому значенні:
гірські населені пункти – населені пункти (міста, селища, села), які розташовані на гірських територіях та
відповідають критеріям віднесення населених пунктів
до гірських;
гірські території - ділянки земної поверхні, що характеризуються значним коливанням відносних висот і контрастними формами рельєфу та відмінним від суміжних рівнинних територій кліматом, які створюють особливі умови, впливаючи на повсякденну життєдіяльність
людини;
державна гірська політика – складова частина державної регіональної політики, що спрямована на формування стійкого та екологічно збалансованого розвитку гірських територій, збереження традиційного господарства, що не шкодить гірським екосистемам, та забезпечення на цій основі зростання якості життя місцевого населення;
моніторинг та оцінка відповідності критеріям надання статусу гірських населених пунктів - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовим призначенням.
Стаття 2. Принципи державної гірської політики
Принципами державної гірської політики є:
невиснажливе використання – екологічно збалансоване використання природно-ресурсного та ландшафтного потенціалу гірської території, збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття;
запобігання шкідливим впливам – вжиття запобіжних заходів з метою попередження забруднення навколишнього середовища і його деградації;
екосистемність – першочергове врахування екологічного потенціалу гірських екосистем при визначенні допустимої місткості економічної діяльності в межах адміністративно-господарських та природних систем (село,
район, область, водний басейн, земельні, лісові, лучні
екосистеми тощо);
концентрація виробничої діяльності – компактне розміщення виробничо-господарських об’єктів, інфраструктури, трудових ресурсів у безпосередній близькості до
сировинно-енергетичних джерел;
пріоритет природи та її цінностей – забезпечення
пріоритетності збереження біорізноманіття під час провадження виробничої та інших видів діяльності, пов’язаних з природокористуванням;
етнокультурний розвиток - відродження етнічної самосвідомості та збереження духовної і матеріальної
культури етнічного населення, сприяння розвитку його
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
відкритість - забезпечення вільного доступу до інформації, що висвітлює розвиток гірських населених пунктів
і є у розпорядженні органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб,
що зареєстровані на території гірських населених
пунктів.
Стаття 3. Статус гірських територій та критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських
1. До території зі статусом гірської відноситься цілісний
масив, окреслений безперервною горизонталлю – 400
м над рівнем моря, включаючи улоговини та річкові долини, завширшки до 5 км.
2. Для цілей соціального захисту, до гірських населених пунктів відносяться населені пункти (міста, селища,
села), які розташовані в межах гірської території, визначеної частиною першою цієї статті, при відповідності
таким критеріям:
1) понад третини мешканців населеного пункту проживають на території, розташованій на висоті 400м і
вище над рівнем моря, рельєф якої розчленований байраками, водотоками; 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь розташовані на схилах, крутизною 12
градусів і більше;
2) на одного жителя припадає менш як 0,25 гектара
ріллі, або – за її відсутності - менш як 0,60 гектара
сільськогосподарських угідь;
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3) рівень надходжень до місцевого бюджету, які акумулюються відповідно на території села, селища, міста
у розрахунку на мешканця, менший від середнього показника по області відповідно серед сільських, селищних, міських населених пунктів.
Стаття 4. Порядок закріплення за територіями та
населеними пунктами статусу гірських
1. Межі території зі статусом гірської, перелік населених пунктів, яким надається статус гірських, встановлюються Актом Кабінету Міністрів України.
2. Порядок встановлення відповідності критеріям,
визначеним частиною другою статті третьої цього Закону, та перелік документів, необхідних для отримання
статусу гірських населених пунктів, визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Пропозиції щодо надання населеним пунктам статусу гірських надаються відповідними обласними державними адміністраціями Кабінету Міністрів України.
4. У разі ліквідації, перейменування, об’єднання, поділу населених пунктів, яким надано статус гірських, або
створення нових, зазначений перелік уточнюється у такому ж порядку.
Стаття 5. Пріоритети державної підтримки розвитку
гірських територій
Пріоритетами розвитку гірських територій є:
1) розвиток і розбудова транспортної, інженерної,
комунальної інфраструктури, телекомунікаційних мереж, створення кластерів та інших новітніх організаційних форм виробничо-господарської діяльності;
2) розвиток наукомістких, енергоощадних, високотехнологічних та екофільних виробництв, що вимагають
екологічно чистого середовища;
3) розвиток традиційного гірського екологічно збалансованого сільського та лісового господарства;
4 відродження та розвиток традиційних промислів і
ремесел, створення для них ринкової інфраструктури;
5) здійснення заходів із збереження, збалансованого використання і відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття, забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
6) розвиток та екологічно збалансоване ведення рекреації й туризму;
7) підтримка діяльності існуючої розгалуженої мережі
закладів освіти, охорони здоров’я, культури і науки, збереження їх кількості при формуванні спроможних територіальних громад;
8) розроблення і підтримка виконання програм збереження і відновлення культурної спадщини та місцевих звичаїв;
9) підтримка існуючої мережі соціальних установ, забезпечення належного рівня надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам;
10) збереження існуючого адміністративно-територіального устрою гірських населених пунктів, збереження територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для забезпечення доступу
громадян до адміністративних послуг.
2. Кабінет Міністрів України може реалізовувати й інші
пріоритетні напрямки підтримки розвитку гірських територій.
3. Інструментом державної підтримки розвитку
гірських територій виступають державні програми як
сукупність інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетів розвитку гірських територій.
4. Формами державної підтримки є заходи бюджетного фінансування та кредитування, надання податкових преференцій, державних гарантій тощо, а також заходи організаційної, консультативно-дорадчої, інформаційної та інших видів підтримки.
Стаття 6. Державні гарантії соціально-економічного
розвитку населених пунктів, яким надано статус
гірських
Для забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських,
держава гарантує:
1) виділення щорічно окремою статтею державного
бюджету бюджетних коштів на розвиток і зміцнення
матеріально-технічної бази пасажирського транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, електричних мереж, систем теле- і радіотрансляції, газифікації, електрифікації та розробки місцевих газових і нафтових
родовищ, освіти, охорони здоров’я, культурного і духовного розвитку, побутового та торговельного обслуговування, а також фінансування заходів для поліпшення
родючості земель, розвитку та використання туристичних, рекреаційних і лікувальних можливостей гірського
регіону;
2) здійснення заходів щодо будівництва об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури;
3) встановлення доплат до ціни сільськогосподарської продукції, яка вироблена в місцевостях, що віднесені до гірських, та реалізується державі виробниками
продукції таких населених пунктів. Для суб’єктів підприє-
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мницької діяльності, що розмістили у гірських населених пунктах об’єкти торгівлі товарами повсякденного
попиту чи надання побутових послуг, рішенням Кабінету
Міністрів України може бути встановлена знижена ставка оподаткування щодо податку на прибуток в частині
прибутку, отриманому за місцем розміщення об’єктів із
застосуванням понижувального коефіцієнту до 0,9 щодо
ставок, визначених податковим законодавством;
4) забезпечення в централізованому порядку поставок населенню життєво необхідної продукції в обсягах,
що встановлюються Кабінетом Міністрів України;
5) плату за електроенергію громадянами у розмірі,
що дорівнює платі за електроенергію у сільській місцевості;
6) держава стимулює розвиток традиційного для
гірських територій господарства та ремесел, які використовують місцеві відновлювальні ресурси та забезпечують зайнятість місцевого населення шляхом зниження ставок окремих податків, зборів та платежів у
порядку, встановленому податковим законодавством.
Стаття 7. Фінансове забезпечення розвитку гірських
територій
1. Фінансування заходів щодо розвитку гірських територій здійснюється шляхом:
1) надання окремих субвенцій місцевим бюджетам
на розвиток гірських територій, врахування підвищеного коефіцієнту для гірських населених пунктів при розрахунку розміру медичної, освітньої, базової та інших
видів субвенцій;
2) фінансування інвестиційних проектів безпосередньо з державного бюджету в рамках інших програм;
3) фінансування з обласних бюджетів у частині бюджету розвитку;
4) залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, коштів
міжнародних фондів і організацій;
5) участі у проектах державно-приватного партнерства, у спільних міжнародних проектах транскордонної
співпраці із захисту довкілля та екологічно збалансованого розвитку гірських територій, соціального та культурного розвитку, розбудови інфраструктури тощо;
6) участь у співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями, програмами і фондами шляхом використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;
7) співфінансування за рахунок приватних інвестицій
як механізму фінансування проектів;
8) випуску муніципальних облігацій як одного з джерел фінансування проектів через спрощення процедури здійснення місцевих запозичень;
9) запровадження механізму пільгових цільових з
низькою відсотковою ставкою кредитів для громадян,
що мають статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано
статус гірського для індивідуального будівництва, а також суб’єктам підприємницької діяльності, які мають
місцезнаходження та здійснюють свою господарську
діяльність в гірських населених пунктах, для стимулювання підприємництва та створення нових робочих
місць.
2. Обласні ради затверджують підготовлені відповідними обласними державними адміністраціями пропозиції щодо проектів та програм розвитку гірських територій відповідно до пріоритетів розвитку гірських територій на основі поданих пропозицій і проектів та
спільних проектів органів місцевого самоврядування
гірських територій.
Пропозиції щодо проектів та програм розвитку гірських
територій подаються обласними державними адміністраціями центральному органу виконавчої влади з питань регіональної політики до 15 червня року, що передує плановому року.
3. Перелік проектів та програм розвитку гірських територій, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету у вигляді окремих субвенцій місцевим бюджетам у наступному бюджетному періоді, визначається
Кабінетом Міністрів України та затверджується в додатку до Державного бюджету України в розрізі місцевих
бюджетів - кінцевих розпорядників коштів.
4. Надання окремих субвенцій місцевим бюджетам
на розвиток гірських територій не є підставою для зменшення обсягу коштів, що надаються з державного бюджету в рамках інших програм регіонального розвитку, чи
дотацій вирівнювання.
5. Субвенції надаються в порядку, передбаченому для
надання дотацій вирівнювання місцевим бюджетам із
застосуванням нормативів щоденних перерахувань від
доходів державного бюджету, що акумулюються на території відповідної області.
6. Для фінансування програм і заходів щодо розвитку
гірських територій утворюються державний та місцеві
фонди розвитку гірських територій. Фонди можуть утворюватись у складі державного бюджету та відповідних
місцевих бюджетів за рахунок:
а) цільових, благодійних та інших добровільних внесків
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підприємств, установ, організацій та громадян,
б) коштів міжнародних організацій,
в) коштів з інших джерел, не заборонених законом.
У Державному фонді регіонального розвитку передбачити кошти на дофінансування інвестиційних програм
(проектів) розвитку гірських територій на умовах інвестування, за умови надання гарантій, на безповоротній
основі у вигляді грантів.
Стаття 8. Порядок визначення та надання громадянам статусу особи, що проживає і працює(навчається)на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
Статус особи, що проживає і працює (навчається) на
території населеного пункту, якому надано статус
гірського, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом
відповідної місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка.
У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано
статус гірського, але мають філії, представництва,
відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця
в населених пунктах, що мають статус гірських, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється
статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
Посвідчення видається також окремим громадянам
інших населених пунктів та тим, що проживають за межами населених пунктів,
умови
проживання яких
відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього
Закону, а також громадянам, які постійно працюють
або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, гідрометеорологічних станціях, заставах, обсерваторіях, інших об’єктах, що розташовані поза межами населених пунктів у місцевостях, що відповідають
критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону.
Рішення виконавчого органу місцевої ради про відмову у наданні (припиненні) громадянинові статусу особи,
що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, може
бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Стаття 9. Пільги громадянам, яким надано статус
особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського
1. Умови оплати праці осіб, які працюють у гірських
районах, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
При цьому тарифні ставки для працівників медичних,
освітніх закладів, закладів культури та інших бюджетних
установ, в тому числі територіальних представництв
органів виконавчої влади, інших державних органів, які
розташовані на території гірських населених пунктів,
підлягають збільшенню на 25%.
2. Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території
населеного пункту, якому надано статус гірського,
збільшується на 20 відсотків.
Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України.
3. За рішенням відповідних обласних рад надаються соціальні
допомоги громадянам, які працюють і проживають у гірських
населених пунктах:
1) працівникам бюджетних установ у розмірі, що не перевищує
25 відсотків до тарифних ставок та посадових окладів;
2) пенсіонерам – громадянам України, які проживають в гірському населеному пункті, в розмірі, що не перевищує 50 відсотків до розміру прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, визначено законом, за умови, що загальний стаж роботи на
підприємстві, в установі, організації, розташованих на
гірській території, становить не менше 15 років для чоловіків та 10 років – для жінок.
Для громадян – інвалідів з дитинства, чи тих, які отримали інвалідність на виробництві, розташованому на
гірській території, внаслідок загального захворювання
та одержувачів пенсій у разі втрати годувальника, вимоги щодо терміну загального стажу роботи, встановлені
вище, не застосовуються.
3) громадянам України, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації на території
населеного пункту, якому надано статус гірського, в
розмірі, що не перевищує 20 відсотків до стипендії.
Фінансування соціальної допомоги, передбаченої
цією статтею, здійснюється за рахунок коштів відповідних обласних бюджетів, у т.ч. за рахунок коштів субвенцій
з державного бюджету на розвиток гірських територій.
Стаття 10. Моніторинг розвитку гірських територій
1. Моніторинг розвитку гірських територій здійснюється для визначення відповідності критеріям надання статусу гірських населених пунктів, а також ефективності
здійснюваних заходів щодо розвитку гірських територій.
Моніторинг показників розвитку гірських територій
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здійснюють: центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики, обласні державні адміністрації на підставі даних державної статистичної звітності
та інших даних центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також шляхом перевірки на місці.
2. Перелік показників, порядок та періодичність
здійснення моніторингу встановлюється Кабінетом
Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади з питань економічної політики та з питань регіональної політики.
3. За результатами моніторингу центральний орган
виконавчої влади з питань регіональної політики, в
термін до 1 квітня, готує Кабінету Міністрів України щорічний звіт з висвітленням у засобах масової інформації.
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2018 року.
2. З дня набрання чинності, цим Законом втрачає
чинність Закон України «Про статус гірських населених
пунктів України».
3. Дія норм частини третьої статті 9 цього Закону для
населених пунктів, що мають статус гірських, за рішенням відповідних обласних рад, застосовується з початку
нового бюджетного періоду.
4. Частину шосту статті 287 Митного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 4445, № 46-47, № 48, ст.552) після слів «індустріальних
парків» доповнити словами: «а також суб’єктами
підприємницької діяльності, що зареєстровані та працюють у населених пунктах, яким надано статус
гірських».
5. Пункт перший підрозділу 3 розділу XX Перехідних
положень Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, №
17, ст.112) доповнити новим абзацом, третім, наступного змісту:
«Суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, зареєстровані на території гірських населених пунктів
відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки, з
метою створення нових робочих місць», тимчасово:
1) впродовж перших 2 років з дня реєстрації
суб’єкта господарювання як суб’єкта інвестиційної діяльності, що реалізовує інвестиційний проект у пріоритетних галузях економіки на території гірських населених
пунктів зі створенням нових робочих місць;
2) впродовж перших 5 років з дня реєстрації суб’єктів
господарювання як суб’єктів інвестиційної діяльності,
що реалізовують інвестиційні проекти у пріоритетних
галузях економіки на території гірських населених
пунктів із створенням нових робочих місць у них, звільняються від оподаткування податком на додану вартість з
постачання товарів власного виробництва та послуг та
вивезення товарів власного виробництва за межі митної території України;
3) впродовж перших 5 років з дня реєстрації суб’єкти
господарювання як суб’єкти інвестиційної діяльності, що
реалізовують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки на території гірських населених пунктів
із створенням нових робочих місць у них, звільняються
від податку на прибуток».
6. Статтю 31
Закону України «Про оплату праці»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17,
ст.121) доповнити новою частиною третьою наступного
змісту:
«До мінімальної заробітної плати не враховується
підвищення посадових окладів (тарифних ставок всіх
розрядів) працівників за роботу в установах, організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким
надано статус гірських».
7. У Закон України «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки, з метою
створення нових робочих місць» (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.410) внести такі зміни:
1) частину першу статті 2, після слів «експортного
потенціалу», доповнити словами «транскордонної
транспортної інфраструктури»:
2) частину першу статті 3, після слів «галузях економіки» доповнити словами: «зі створенням нових робочих
місць, у тому числі суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території гірських населених пунктів»;
3) у статті 4:
а) частину першу, після слів «інвестиційної діяльності», доповнити словами «створюючим нові робочі
місця, у тому числі зареєстрованим на території гірських
населених пунктів»:
б) пункт другий частини другої доповнити новим абзацом п’ятим наступного змісту:
«для суб’єктів господарювання, зареєстрованих на
території гірських населених пунктів, не менше 90
відсотків».
8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців
з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти змін до законів, що випливають з цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність
із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів
інших центральних органів виконавчої влади у
відповідність із цим Законом.
Андрій ПАРУБІЙ,
Голова Верховної Ради України.

7 стор.

Сьогодні, 1 вересня, святкує свій чудовий 80-річний
ювілей жителька с. Яворів – Ірина Михайлівна Стебівка.
Дорогу і люблячу ювілярку з нагоди 80річчя від щирого серця вітають син Степан з сім’єю, син Адам з сім’єю, дочка
Марія з сім’єю, дочки Надія і Любов і бажають їй міцного здоров’я, великих життєвих сил, родинного тепла.
Нехай Господь Бог завжди буде поруч
з Вами і охороняє Ваше добре серце від
усього злого на землі.
Наша славна і рідна, найкраща у світі,
Із Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарна господиня й матуся чудова,
Даруєте турботу і море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогого брата, вуйка – Євстахія Антоновича Кузьмака – із ювілейним днем народження, яке він святкує 2
вересня, вітають сестра Марія, швагро Михайло, племінники Василь і Михайло з сім’єю і бажають ювіляру здоров’я, щастя і всього найкращого в житті.
Хай за плечима 60 – поважна і значима дата,
А Ти все молодий для нас:
Невтомний, лагідний, завзятий.
Хай радість Твоя зігріває оселю,
Хай ллється рікою добро і любов.
Щоб був, любий братику, Ти завжди веселий
Та вірною стежкою впевнено йшов.
Щоб не сумував, не нахмурював брови,
Отримував тільки найкраще в житті,
Був сильним, терплячим, здоровим,
Щоб не було місця в душі самоті.
І нехай Тебе Господь благословляє
Щедрими і здоровими роками.

² ÇÍÎÂÓ ÊÂ²ÒÍÅ
×ÅÐÅÌØÈÍÀ…
Погодні аномалії уже не рідкість на наших теренах. Посеред літа може війнути майже зимовим холодом, навіть на гірських верховинах покропити
сніжком, а в січні – погода може попестити плюсовою температурою. Аномальна спека до +40,
снігові заметілі посеред квітня – усе це, як зараз
попереджають нас метеорологи, буде тільки посилюватись.
Дивне твориться й з
рослинами – по два рази
в рік вони починають
цвісти. Так на Закарпатті
вдруге зацвіла магнолія,
а в липні, у Чернівцях, –
акація. А нещодавно на
одному з обійсть м. Турка знову зацвіла черемха звичайна. Зазвичай,
цвіте черемха в травні, її
білі ароматні квіти п’янять і милують наш зір.
Біологи кажуть, що пов’язане таке незвичне явище з
різкими перепадами температури і високою вологістю.
Після тривалої засухи, дерево, в якийсь момент, після
рясного дощу, одержавши порцію вологи, дістає «друге
дихання». Починають розвиватися молоді бруньки,
формуватися бутони. Хоча зацвітають не всі з них, а лише
найздоровіші та найактивніші.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÐÓÆÈËÀ, ÄÎÏÎÌÀÃÀËÀ, À
ÏÎÒ²Ì ÎÁ²ÊÐÀËÀ
Так можна охарактеризувати випадок, який трапився 16 серпня в с. Яворів. Місцева 29-річна жителька, матір трьох дітей, впродовж багатьох років
допомагала по господарству своїй 83-річній бабусісусідці. Знала, де і що в її оселі лежить. Бабуся настільки довіряла їй, що й не мала від неї великих
секретів, аж допоки ця молода пані не поцупила з її
оселі 700 гривень, коли та вийшла з оселі, щоб попоратися в сарайчику.
Виявивши пропажу, літня жінка звернулася в поліцію,
а вже згодом її працівники встановили всі обставини
інциденту. У вчиненому любителька чужих грошей зізналася. Більше того, вона пішла в магазин і купила на ці
кошти продукти, начебто для бабусі. Хоча, як не крути, їй
оголошено підозру. Кримінальне провадження буде
скеровано на розгляд суду, який й визначить міру покарання.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

РІШЕННЯ № 78

Турківський професійний ліцей
îãîëîøóº íàá³ð ó÷í³â çà òàêèì
ôàõîâèì ñïðÿìóâàííÿì:
на базі 9 класів
– Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Водій автотранспортних засобів (кат. «С»).
– Слюсар-інструментальник. Токар
– Перукар. Візажист.
– Слюсар з ремонту автомобілів.
– Електрогазозварник.
– Слюсар з ремонту автомобілів. Тракторист.
Водій автотранспортних засобів (кат. «С»).
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

на базі середньої освіти
–Слюсар з ремонту автомобілів. Машиніст крана автомобільного. Водій автотранспортних засобів (кат.С).
Термін навчання – 1 рік б місяців.
– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (кат.
«С»).
Термін навчання – 1 рік 7 місяців.
На час навчання учні забезпечуються стипендією, одноразовим гарячим харчуванням та безкоштовним проживанням в гуртожитку ліцею. Під час навчання учні
можуть здобути іншу професію з вищевказаних на курсах перепідготовки, які проводяться в ліцеї.
Проводиться набір учнів у платну групу за спеціальністю «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (кат.
«С»)»
Термін навчання – 1 рік 7 місяців.
Прийом документів продовжено до 1 жовтня 2017
р. за адресою:82500, Львівська область, м. Турка, вул.
Молодіжна, 39. Тел. (03269) 3-21-54, 3-17-16, 3-17-15.

Виконавчого комітету Турківської міської ради

Цей засіб допоможе при виснаженні: потрібно ретельно перемішати 500 г подрібнених ядер волоського горіха, 300 г натурального меду, 100 мл соку, вичавленого із листя
три-, п’ятирічного алое, та сік, вичавлений із
2-3 великих лимонів, а потім уживати по 1
ч.л. суміші до її закінчення тричі на день за
півгодини до їди.
Продається автомобіль «Нива» -2121.
Тел.: 0664345655.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку,
клінкерну, цемент, вапно, шифер, плоский
шифер, блоки з мармурової крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, пінопласт, пиломатеріали,
селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огородження на
цвинтар, дашки, навіси, ворота. Надаємо
послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Потрібні на роботу вантажники.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98;
3-13-77.
Продається дерев’яний житловий будинок в м. Турка по вул. І. Франка.
Ціна – договірна.
Тел.: 0665567585.

Цегла (повноцінна) від виробника. Високої якості, марки 100125.
Можлива доставка. Ціна – договірна. Тел.: 0689613424.
Продам в добрі руки
За 5 км від м. Самбір, в центрі
села – житлово-комерційну будівлю («три – в одному»), загальною площею 450 м кв:
1. Діючий продуктовий магазин-бар. 2. Бенкетний зал +літня
площадка. 3. Житлова площа.
Два відокремлених входи з
можливістю проживання двох
сімей.
У наявності – газ, електроенергія, вода, каналізація.
Окремо – двоповерховий гараж – 7х6 м; на другому поверсі –
більярдна.
Бруківка – мармурова. Приватизована земельна ділянка –
0,12 га. До цього ж – 2 приватизовані зариблені ставки, площею
2 га.
Ціна – по собівартості.
Тел.: 0677712644.

Продається 3-кімнатна квартира в м.Самбір, по вул. Шевченка (в районі «Сільгосптехніки»),
загальною площею 72 м кв. На
четвертому поверсі (некутова) –
у 5-поверховому будинку. Є балкон, лоджія, 2 кладовки, підвал,
город, парковочне місце, євроремонт.
Можливий продаж з меблями.
Ціна – договірна.
Тел.: 0677712644.
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи. М’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир. Сайдінг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів (068)
1455866, (095) 5523950.

В центрі міста, навпроти старого готелю, продається двохрівнева квартира – 76 кв. м. Є газ, індивідуальна вода, діючий камін,
кондиціонер, каналізація, бойлер, душова кімната, гардеробна,
великі дві кімнати, два підсобні приміщення, балкон, сухі і теплі
кімнати, пластикові вікна, з повним ремонтом, можна з меблями.
Ціна – 28 тис. дол. Тел.: 0502058213; 0968285949. Світлана.
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).

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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від 22.08.2017 р.
Про проведення громадського обговорення проекту рішення Турківської міської ради щодо надання дозволу Церкві Євангельських християн-баптистів м.Турка на будівництво (спорудження) меморіалу «Десять Заповідей Божих»
Розглянувши звернення Церкви Євангельських християн-баптистів м.Турка від 22.05.2017 №306, від 31.05.2017 №318, від
11.08.2017 №418, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Турківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести у місті Турка громадські обговорення проекту рішення Турківської міської ради щодо надання дозволу Церкві Євангельських християн-баптистів м.Турка на будівництво (спорудження) меморіалу «Десять Заповідей Божих» 22.09.2017 року, о 17.00,
у сесійній залі Турківської міської ради, за адресою: м. Турка, пл.
Ринок, 26, зал засідань, ІІ поверх.
2. Пропозиції (зауваження) з питання, що виноситься на громадське обговорення згідно з пунктом 1 цього рішення, приймаються у
письмовій чи електронній формі із зазначенням прізвища, імені,
по-батькові та адреси особи, яка їх подає, за адресою: Турківська
міська рада, пл. Ринок, 26, м.Турка, 82500. та/або на електронну
адресу turkamrada@ukr.net у строк до 15.09.2017 року.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в районному часописі «Бойківщина».
4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Беседіну В.І. забезпечити оприлюднення цього рішення та повідомлення
про проведення громадського обговорення в засобах масової
інформації та на інформаційному інтернет-порталі міста Турка.
5. Контроль за виконанням цього рішення та відповідальність за
організацію проведення процедури громадського обговорення на
території міста Турка залишаю за собою.
Геннадій КОГУТ,
міський голова.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення громадських слухань
22 вересня 2017 року, о 17.00 год., відбудуться громадські слухання щодо обговорення проектів рішень Турківської міської ради «Про
надання Церкві Євангельських християн-баптистів м.Турка дозволу на будівництво (спорудження) меморіалу «Десять Заповідей Божих».
Громадські слухання відбудуться в залі засідань Турківської
міської ради, за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26.
За довідками звертатися за телефоном: 3-11-90.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 20%. РЕМОНТИ будинків,
квартир, балконів під ключ. Перепланування, підвісні стелі,
гіпсокартон. Опалення, тепла
підлога, водопровід, каналізація. БУДІВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павільйони, гаражі,
навіси, альтанки, бані, басейни,
ворота, паркани
будь-якої
складності. Доставка матеріалів (068) 1455866, (095)
5523950.
Продаються: автомобілі ЗіЛ130 – на газовій установці; МАЗ,
а також рама до автомобіля ГАЗ53.
Тел.: 0664345655.
Купимо або візьмемо в оренду приміщення під магазин.
На роботу потрібен регіональний менеджер. З/п – 7000
грн. Тел.: 0960307203.
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.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив ДНЗ №1 м. Турка висловлює щире співчуття працівниці
ДНЗ №1 Надії Мирославівні Гнатів з приводу великого горя – смерті
матері.
Колектив Нижньовисоцької сільської ради висловлює щире
співчуття колишньому секретарю сільської ради Марії Михайлівні
Пограничній з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка – Богдана Миколайовича.
Парафіяни с. Нижнє висловлюють щире співчуття настоятелю
церкви Петра і Павла о. Андрію Пограничному з приводу великого
горя – передчасної смерті батька. Вічна йому пам’ять і Царство
Небесне.
Схиляєм голови сумні
В годину сильної розпуки.
Прийміть уклін наш до землі
І тугу вічної розлуки.
Церковний комітет і парафіяни церкви Святої Параскевії с.
Ільник глибоко сумують з приводу передчасної смерті голови церковного комітету Олександра Івановича Яніновича і висловлюють
щире співчуття рідним і близьким покійного.
Педагогічний колектив і технічний персонал Комарницького
НВК висловлюють щире співчуття вчителю музики Надії Михайлівні
Пограничній з приводу тяжкої втрати – смерті свекра.
Колектив Турківського територіального центру висловлює щире
співчуття соціальному робітнику Оксані Климентівні Криванич з
приводу великого горя – смерті чоловіка.
Колектив Турківського територіального центру щиро співчуває
колишньому робітнику Богдані Олександрівні Янінович і соціальному працівнику Марії Олександрівні Маслиган з приводу тяжкої
втрати – смерті чоловіка і батька.
Колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчителю історії Миколі Євстаховичу Маслигану з приводу тяжкої втрати – смерті тестя.
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