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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:

- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефони для довідок: (0312) 42 90 41,  мобільний 0959428428,   безкоштовний тел.: 0 800 500 736

Дорогу матусю, люблячу і турботливу бабусю, прабабусю, тещу –
Ганну Степанівну Добрянську – жительку с. Явора, щиросердечно
вітають з 70-річним ювілеєм дочки Ольга, Стефанія, Галина; зяті
Степан, Дмитро, Віктор; онуки Петро, Степан з Наталею, Галина з
Тарасом, Роман, Дмитро, Віталій, Назарчик;
правнуки Микола, Тимофійчик і маленький Іва-
сик та бажають люблячій ювілярці неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і дов-
гого-довгого щасливого віку.

Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за рідних болить,
За душу щиру й добру, що всіх благосло-

вить.
А ми в молитвах наших проситимем щод-

ня,
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.

Наші сердечні вітання – шанованій людині, колезі, бухгалтеру ко-
лишньої районної друкарні –

Олені Марківні ПИСАНЧИН.
Шановна Олено Марківно!
З нагоди прекрасного життєвого ювілею бажаємо Вам –

енергійній, добрій і чуйній людині – міцного здоров’я, великого
людського щастя, миру, добробуту і благополуччя Вашій родині. Бо-
жого Вам благословення на многії і благії літа.

Не будем підраховувать літа,
Полічим краще добрі справи Ваші.
Хай Вам сьогодні радість розцвіта
І кожен хай слова хороші скаже.
Щасливий той, кого шанують люди
За труд і чуйність, за теплоту душі.
Нехай здоров’я Вам і сил прибуде,
Нехай до серця старість не спішить.
Нехай і далі Вам роки чудові
Пливуть, як по живій воді.
Щоб Ви були завжди веселі і здорові,
Душею й серцем – вічно молоді.

З повагою – колектив редакції газети «Бойківщина».

Дорогого брата, швагра та вуйка, жителя с. Ільник-Закіпці  - Іллю
Івановича Захарчича – щиросердечно вітають із золотим ювілеєм
та Днем ангела сестра Юганя із сім’єю.

Рідні бажають люблячому ювіляру міцного здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої енергії, світлої радості в житті, миру, до-
статку, рясних Божих благословінь.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
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.

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і на-
уки Турківщини щиросердечно вітають із ювілеєм директора Туркі-
вської школи-інтернату – Оксану Іванівну Сушінець – і бажають ша-
новній ювілярці міцного здоров’я на багато років життя, успіхів, ро-
динного щастя і добробуту, прихильності форту-
ни та здійснення усіх задумів, Божого благосло-
вення – на многії і благії літа.

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

ÒÓÐÊÀ Â²ÄÇÍÀ×ÀÒÈÌÅ
585-É ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

З цієї нагоди на  майдані  Тараса Шевченка
відбудуться урочисті заходи

Оргкомітет визначився – День міста Турка, який заплановано відзначити
у неділю, 7 серпня, святкуватимуть не на міському стадіоні, а в центрі
міста, на майдані Шевченка. Основним аргументом перенесення святку-
вань із стадіону стало те, що в рамках свята заплановано футбольні по-
єдинки між командами Старого Самбора та Турки. О 14.00 год. зіграють
дитячі склади, о 16.00 год. – дорослі.

А саме свято розпочнеться о 14.00 год., біля статуї Божої Матері. Там, за участі
священнослужителів різних конфесій, відбудеться святковий молебень. Після цьо-
го, з 14.30 год. до 15.30 год.,  урочисто відкриють та посвятять меморіальні дошки
Роману Сенику (на приміщенні міської ради), Юрію Міську (на будинку по вул. А.
Шептицького, де проживав Юрій), Олександру Ільницькому – «Барні» (на при-
міщенні школи-інтернату).  Зразу ж після цього на майдані Шевченка відбудеться
урочисте відкриття свята,
на якому виступить міський
голова Геннадій Когут, голо-
ва  райдержадміністрації
Олександр Лабецький, го-
лова районної ради Воло-
димир Лозюк, голова ГО
«Всесвітній Конгрес
Бойків» Петро Косачевич
та, можливо, інші гості. За-
тим, з 16.00 год. до 18.00
год. на сцені співатимуть
дитячі та фольклорні ко-
лективи, відбудеться вело-
пробіг, діти покажуть свої
таланти в малюнку на ас-
фальті, співатимуть в кара-
оке. Після цього, протягом
трьох годин, учасники свя-
та насолоджуватимуться
співом місцевих виконавців
української народної, естрадної та патріотичної пісні. З  21.00 год. до 22.30 год. на сцені виступатиме
фольк-рок група «КораЛЛі» із Івано-Франківська (на фото). Й на завершення, до півночі – святкова
дискотека.

Як повідомив редакцію міський голова Геннадій Когут, впродовж святкувань буде проведено цілий
ряд виставок, розпродаж продукції власного виробництва, а також збір коштів на допомогу учасникам
АТО. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОСЯТЬ УСІХ ПРИХОДИТИ НА СВЯТО У ВИШИВАНКАХ.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀ ÊÈ¯ÂÙÈÍ² ÇÀÑÒÐÅËÈËÈ 29-Ð²×ÍÎÃÎ ËÎÑÈÍ×ÀÍÈÍÀ
Днями на Турківщину надійшла трагічна звістка, і не із зони проведення АТО, а з мирної Київщини.

Там, як розповідають жителі с. Лосинець, в одному із закладів громадського харчування виникла
суперечка між компанією, в якій був лосинчанин, та групою місцевих осіб. У результаті, 29-річний
молодий чоловік був застрелений із вогнепальної зброї, а його товариш – поранений в руку.

Покійний працював у столичній області в одній із фірм, що займалася прокладанням кабелю. У
смутку він залишив дружину, сина - третьокласника, рідних та близьких.

Наш кор.
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Завтра, 30 липня, святкує свій
день народжен-
ня  Максим Кро-
пивницький із с.
Закіпці.

Дорогий сино-
чок, люблячий
братик і онучок!
Вітаючи Тебе з
днем народжен-
ня, бажаємо
всього самого
доброго і при-
ємного в житті. Ми Тебе дуже люби-
мо і хочемо, щоби Ти ріс розсудли-
вою і чесною людиною, щоби у Тебе
було багато надійних і хороших
друзів, щоби здійснювалися найза-
повітніші усі мрії і бажання. Міцного
Тобі здоров’я, щасливої долі, успіхів
у навчанні та подальшому житті.

Щоб був здоровий і щасливий,
Добро пізнав Ти у житті.
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав.
І Ангел Твій охоронитель
З плеча Твого щоб не злітав.
З любов’ю – мама Іванна, тато

Віктор, брати Максим і Віктор, сест-
рички Таня і Вероніка, бабуся Люба.

Педагогічний колектив і проф-
спілковий комітет Турківської шко-
ли-інтернату щиросердечно вітають
з ювілеєм досвідченого педагога,
вмілого керівника, ди-
ректора – Оксану Іва-
нівну Сушінець – і ба-
жають шановній юві-
лярці міцного здоро-
в’я, невичерпної
енергії, натхнення, оп-
тимізму і нових плідних
здобутків.

Щоб отримали Ви, Оксано Іванів-
но, все, чого бажаєте і заслуговуєте:
від Бога – щастя, від учнів – шани,
від близьких – любові, від друзів –
розуміння!

Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в жит-

тя.
Нехай людська повага і визнан-

ня
Крокують поруч з Вами в май-

буття.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди.
Хай прибуває щедро Вам щод-

нини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Педагогічний колектив Крас-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілейним
днем народження
вчителя початкових
класів – Галину Ми-
хайлівну Комарниць-
ку.

Нехай доля шле
Вам добро і щастя,
міцне здоров’я, а віра, надія
та любов будуть вірними супутника-
ми на Вашому життєвому шляху. Бо-
жого Вам благословення і опіки на
життєвій ниві.

Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі ба-
жань.

Щоб доля дарувала тільки
радість,

Ні грама бід, ні крапельки
страждань.

А в небеснім просторі, де
світяться зорі,

Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм

Синочком
Приносить Вам щастя земне.

7 серпня, у неділю в с. Либохора відбудеть-
ся Свято села. У програмі: святковий  моле-
бень, виставка вишиванок, конкурс дитячого ма-
люнку, козацькі забави, футбольний матч, свят-
ковий концерт, молодіжна дискотека.

Початок – об 11.00 год. Запрошуємо усіх ба-
жаючих на свято, в с. Либохора.

Запрошуємо на фестини, які
відбудуться 7 серпня 2016 року с.

Красне Турківського району.
У програмі свята:
10.30 – зустріч предстоятеля УАПЦ

Митрополита Київського і всієї України
Макарія;

11.00 – урочиста Божественна Літур-
гія;

19.00 – концертно-розважальна про-
грама за участі заслуженого артиста Ук-
раїни Зеновія Гучка;

21.30 – дискотека для молоді;
23.00 – святковий феєрверк.

На високому організаційному рівні 23-24 липня в с. Вовче
пройшов  другий еко-культурний фестиваль «День
Дністра». В різноманітті заходів його учасники побачили і
зробили висновок, що з регіонального свята, яким воно є
зараз, уже в недалекому майбутньому фестиваль може
стати всеукраїнським, та й навіть міжнародним. Річка
Дністер, протяжність якої 1362 км ( в межах України – 705
км), протікає через багато міст України й Молдови, що ма-
ють славні традиції. Взяти хоча б українські міста Самбір,
Галич,  Хотин, Новодністровськ, Могилів-Подільський чи
Білгород-Дністровський. Або ж молдавські – Сороки, Банде-
ри чи Тирасполь. Є в Дністра й екологічні проблеми. Залу-
чивши міста дністровського басейну до святкування, буде
свято міжнародного масштабу.

А все починається з витоку Дністра, який бере початок у
Вовчому.В програмі фестивалю різноманітні  культурні,
спортивні, туристичні заходи, поєднані з бойківськими тра-
диціями та сучасними тенденціями.

Розпочалося свято 23 липня з виступу колективів НД с. Явора
та юної співачки Христини Косолович. Після цього було запале-
но бойківську ватру, а для молоді організовано дискотеку просто
неба. Значно більше заходів відбулося наступного дня, 24 лип-
ня. День розпочався о восьмій ранку з походу до витоку Дністра,
в урочищі Старе Поле. Участь у поході взяли працівники та на-
чальник Самбірського управління водного господарства
Степан Фур, а вже на місці священнослужителі вовченсь-
ких храмів освятили джерело. Невдовзі до витоку історич-
ної річки прибула група велосипедистів, що брала участь у
велотурнірі – з початком у м. Турка та фінішем у Вовчому,
під керівництвом Андрія Дубравського. Після велосипе-
дистів сюди прибули учасники змагань серед квадроциклів
та мотоциклів, під керівництвом Володимира Варварича.
Паралельно на міському стадіоні розпочався футбольний
турнір серед шкільних команд сіл Вовче, Присліп, Шум’яч
та Лімна.

Офіційна церемонія відкриття фестивалю відбулася на
шкільному подвір’ї, де організатори облаштували сцену. Як
священнослужителі благословили успішне проведення за-
ходу, з вітальним словом до гостей та учасників фестивалю
звернувся депутат Львівської обласної ради, який надзви-
чайно багато допоміг у його проведенні, уродженець с.
Вовче Михайло Дзюдзь, а також його колега по депутатсь-
кому корпусу Михайло Гичка, помічники  депутата  Верхов-
ної Ради України Андрія Лопушанського Орест Бонк та
Ірина Кіра, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило,
заступник голови Турківської районної ради Василь Кости-
шак, Вовченський сільський голова Віра Дупіряк. Взяв
участь у святі й депутат облради Михайло Ільницький.

Серед заходів фестивалю – похід по гриби, бойківські
латканки, виступи народних художніх колективів району.
Зокрема народного фольклорного колективу «Дністер» з
Вовчого, народного колективу «Бойківчанка» з Рикова,  на-
родного колективу «Бойківчани» з Борині, вокального ко-
лективу з Лімни.

Цікавими були й виставки народних ремесел, творів образот-
ворчого та декоративного мистецтва. Учасники фестивалю сма-
кували кулінарними шедеврами бойківської кухні. Від імені депу-
тата Верховної Ради Андрія Лопушанського було покладено квіти
до могили учасників УПА. Там відбувся короткий імпровізований
мітинг, на якому розповіли про звитягу упівців, читали патріо-

тичні вірші й, на завершення, заспівали гімн Січових Стрільців
«Ой, у лузі червона калина».

Велику глядацьку аудиторію зібрали футбольні турніри на
сільському стадіоні, де після  змагань юних спортсменів відбувся
матч ветеранів «Карпат» та ФК «Дністер» (Вовче), а також кон-
цертна програма за участі  Зеновія Гучка, який приїхав у Вовче за
сприяння депутата обласної ради Михайла Гички та Андріани,
що відвідала село за підтримки депутата Верховної Ради Андрія
Лопушанського. Окрім титулованих артистів, гучними оплесками
вітали й  переможців  обласних та всеукраїнських  фестивалів
Діану Костевич, Ольгу Комариницьку та Христину Косолович.

Приємно глядачі сприйняли інформацію й про те, що Андрій
Лопушанський нагородив сертифікатами на безкоштовне про-
живання в санаторії м. Хирів учасників дитячого футбольного тур-
ніру с. Вовче  (І місце), Присліп (ІІ  місце ), Лімна ( ІІІ місце), Шум’яч
(ІV місце), ветеранів ФК «Дністер» (Вовче), найкращого грибаря.
Сертифікатами на відпочинрок в санаторії «Женева» (м. Труска-
вець) нагороджені організатори фестивалю Микола Лило та Віра

Дупіряк, ведуча свята Алла Кузан, також уже вище названі
Андрій Дубравський та Володимир Варварич.

Подяками голови Львівської обласної ради нагороджені
вовченські старожили М.П. Музика та Г. М. Семків, а також
Микола Лило, Іван Вовчанський та Василь Ференц. А по-
дяк Вовченської сільської ради удостоїлися Андрій Лопу-
шанський, Олександр Ганущин, Михайло Гичка, Михайло
Дзюдзь, Олександр Лабецький, Володимир Лозюк, Мак-
сим Козицький, Микола Дубіль,  Андрій Дубравський, Во-
лодимир Варварич,  Ярослав Шийович, Василь Барабаш,
Дмитро Цикаляк, які, в міру своїх можливостей, допомага-
ли  у проведенні фестивалю.

Особлива подяка від організаторів підприємцям с. Вов-
че та вихідцям із села –  полковнику Василю Вовчанському,
начальнику центрального військового санаторію «Труска-
вець», Миколі Дубілю – начальнику управління Національ-
ної поліції охорони в Дрогобицькому районі, Ярославу
Шийовцю – першому заступнику начальника державної
фіскальної служби у Дрогобицькому районі, Василю Паз-
дері – мешканцю м. Москва (Росія), Володимиру Касеничу
– тренеру та капітану команди «Дністер» (с. Вовче), а та-
кож  уже згадуваному Михайлу Дзюдзю.

Приємно, що свято пройшло без ексцесів, у  відділення
поліції не було жодного звернення.

На завершення також хочеться відзначити, що День Дністра
проходив під егідою ГО «Агенція регіонального розвитку Турків-
щини» (Микола Лило) за підтримки Вовченської сільської ради
(Віра Дупіряк) , Тукрківської РДА та  Турківської районної ради (
Олександр Лабецький та Володимир Лозюк),  віддлу культури і

туризму Туркфівської РДА  (начальник Володимир Кузьмин) ,
Львівської облдержадміністрації та обласної ради, Самбірсько-
го управління водних ресурсів.

У майбутньому організатори мають намір, в рамках проведен-
ня фестивалю, більше уваги приділити екологічній та історичній
тематиці, поряд з етнокультурнопросвітницькою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÅÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÄÅÍÜ ÄÍ²ÑÒÐÀ»
ïîêè ùî ðåã³îíàëüíèé, à â ìàéáóòíüîìó ìîæå ñòàòè âñåóêðà¿íñüêèì ³ ì³æíàðîäíèì
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Дорогого, щирого, люблячого і
дбайливого зятя, швагра, вуйка
– Миколу Йосифовича Комар-
ницького – з с. Комарники щиро
вітаємо із 55-річчям в і д
дня народження,
яке святкував 27
липня. Бажаємо
дорогій нам лю-
дині миру, злаго-
ди, шани, любові
та достатку у домі.
Міцного здоров’я,
світлої радості в
житті, довголіття, щедрих Гос-
подніх ласк!

Бажаємо миру, добра, довго-
ліття,

Хай вистачить щастя на
ціле століття.

Хай скрізь буде лад: на ро-
боті, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на
столі.

Здоров’я міцного, щастя
без краю –

Усього найкращого Тобі ми
бажаєм.

Хай Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – теща Стефанія,

тесть Іван, брати дружини – Во-
лодимир з сім’єю і Василь; сест-
ри дружини – Орися, Ольга, Іван-
на з сім’ями.

Дружина Світлана, сини Ва-
силь та Іван, невістка Валенти-
на, онучечка
Андріанка від
щирого серця і
з великою лю-
бов’ю вітають
з ювілейним
днем народ-
ження дорогого,
люблячого і турбо-
тливого чоловіка і татуся, найк-
ращого у світі дідуся – Миколу
Йосифовича Комарницького – з
с. Комарники і бажають йому
міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, достатку,
добра, здійснення усього заду-
маного, Божого благословення
на многії і благії літа.

Ми не можемо віддячити
словами

За Ваш безцінний благодат-
ний труд.

Хай вдячність нашу святі з
ангелами

Перед Престолом Божим
покладуть.

Нехай спливає благодать
небесна

На Вас завжди, усюди, по-
всякчас,

Хай ангелів заступництво
небесне

На всіх шляхах оберігає Вас.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ËÎÇÞÊ Â²ÄÂ²ÄÀÂ ËÓÃÀÍÙÈÍÓ
У складі делегації Львівщини

Упродовж п’яти днів голова Турківської районної
ради   Володимир Лозюк, у складі делегації асоціації
місцевих рад «Ради Львівщини» та волонтерів, пе-
ребував у зоні проведення АТО, аби , попри воєнні дії,
налагодити міцний міст дружби між Заходом і Схо-
дом. У рамках поїздки делегація, яку очолював го-
лова Львівської обласної ради Олександр Ганущин,
відвідала  6 районів Луганщини та місто Рубіжне.
Керівники 15 районних рад, міський голова м. Мор-
шин мали зустрічі у Луганській військово-цивільній
адміністрації, обговорили напрямки співпраці в умо-
вах військових дій та домовилися про підписання
меморандумів про співпрацю між районами Заходу і
Сходу.

На зустрічі було досягнуто домовленості, що в п’ятни-
цю, 29 липня, Львівщину відвідає делегація Луганщини,
у складі 50 чоловік (представники виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, волонтери та гро-
мадські активісти) з метою реалізації попередніх до-
мовленостей та обміну досвідом з питань децентралі-
зації. Як зазначив виконавчий директор АМР «Ради
Львівщини» Василь Лозинський, йдеться також про те,
щоб приймати дітей  з Луганщини на відпочинок  на
Львівщині, аби у них вироблялося розуміння про справ-
жню Україну.

З нагоди визволення міста Сєвєродонецьк від незаконних збройних формувань, львів’яни подарували місцевому обласному інтернату
для дітей спортивний дитячий майданчик. Не забули члени делегації й про хлопців, які воюють на передовій. Разом з волонтерами та
іншими благодійниками вони привезли в зону проведення АТО дві вантажівки з продуктами та речами першої необхідності. Від  Турківщини
Володимир Омелянович передав два ящики чаю «Карпатський», які надали працівники ДП «Боринське лісове господарство» та Либох-
ірського лісництва, 3 ящики засобів гігієни (салфетки, зубні пасти, щітки, мило, шампуні) та один ящик посуду ( кружки) від фонду «Милосер-
дя», 2 ящики дитячого одягу і взуття (від Оксани Куриляк), ящик солодощів (від Лідії Пасічник та Людмили Комарницької), а також 5400 грн.
зібрали сільські ради Турківщини.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОКИ ЩО ВОДА БУДЕ БЕЗКОШТОВНО
Протягом двох місяців, з 1 липня по 1 вересня, приватне підприємство «Бичек» з м.

Самбір має зреалізувати третю чергу проекту з реконструкції водогону м. Турка. На
даний час   комунікації уже підведено до Турківського НВК та будинків по вул. Молодіжна. У
зв’язку з тим, міський голова Геннадій Когут звертається до жителів, хто має бажання,
прийти в міську раду й писати заяви на підключення до мережі.

Після звернення на місце вийде фахівець, який і визначить куди і яким способом можна підклю-
чити до водогону той чи інший будинок. Водночас, Генадій Йосипович застерігає від самовільних
підключень, які можуть нанести шкоду комунікаціям. Він каже, що покищо вода буде подаватися
споживачам безкоштовно, а вже після того, як водопровід здадуть в експлуатацію, та сертифіку-
ють воду, за неї доведеться платити. Хоча очікується, що ціна буде дещо меншою, аніж в інших
містах області. Адже в Турці вона йде  без використання перекачувальних станцій, відтак немає
затрат на електроенергію.

У даний час будівельники працюють на вулицях Джерельна та В. Стуса. З тим, щоб прокласти
мережу до Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  та до початку Джерельної. Багатьох цікавить, хто і яким
чином відновлюватиме розриті вулиці. Цим займатиметься міська рада. Вулицю Василя Стуса
викладуть бруківкою, щоб у будь-який час був доступ, розібравши її, до комунікацій, які проходять
тут, а вуличку від каплички й до Джерельної засиплють гравієм.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ó ÒÓÐÖ² ÁÓÄÅ ÏÅÐØÀ ÏËÀÒÍÀ ÑÒÎßÍÊÀ
Уже найближчим часом капітально відремонтують площадку по вул.

Молодіжна, біля ресторану «Вікторія». Міська рада закупила  на цей
об’єкт матеріали, вартістю 200 тис. грн., а підприємці зобов’язалися
проплатити за виконані роботи. Ця сума становитиме приблизно
100 тис. грн.

Таким же способом відремонтують частину пл.Ринок (навпроти міської
ради – від податкової інспекції до ресторану «Леся»). Більше того, тут  її
(позаду пам’ятника Степану Бандері) дещо розширять і облаштують платну
автостоянку. В мерії  також планують відремонтувати ділянку вулиці між
статуєю Божої Матері та пожежною частиною.

Щодо тротуару напроти міської ради, який зараз облаштовують робітники
фірми «Дрогобичбуд», то все це робиться виключно за кошти міської ради.
А у наступному році заплановано провести реконструкцію й цілої площі.

Проводити ремонтні роботи з участю підприємців міській раді вигідно че-
рез те, що не треба витрачати чимало коштів на виготовлення проектно-
кошторисної документації та оплачувати різні погодження.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Голова Турківської райдер-
жадміністрації Олександр Ла-
бецький затвердив графік тако-
го виїзду. 19 та 26 липня очіль-
ник району побував у селах
Лімна, Хащів, Лопушанка,
Дністрик-Дубовий.

До речі, це вже 25 робоча по-
їздка голови райдержадмініст-
рації за останні півроку у села
району, на яких було піднято
близько 100 проблемних пи-
тань. Більшість з них стосують-
ся стану доріг, дотримання гра-
фіку руху автобусів, ремонтів на-
родних домів, шкіл, ФАПів. Як
розповідає Олександр Мироно-
вич: «Всюди спілкувався з жите-
лями і бачу позитивні відгуки, які
зводяться до одного – «Ніхто за
25 років палець об палець не
вдарив на дорозі, нарешті доче-
калися»… На даний час ситуа-
ція з ремонтом доріг така: 

1. Фірма «ОНУР» за останні
два дні проклала 2 км асфальту

ÇÓÑÒÐ²×² ÃÎËÎÂÈ ÐÄÀ Ç
ÌÅØÊÀÍÖßÌÈ ÐÀÉÎÍÓ
На виконання доручення голови облдержадміністрації Оле-

га Синютки, голови райдержадміністрацій зобов’язані щотиж-
ня, по вівторках, продовжувати здійснювати робочі поїздки в
населені пункти району для зустрічей з мешканцями з метою
вирішення проблемних питань.

на ділянці Турка-Бориня і проф-
резувала дорогу вже до Сянок
по трасі Львів-Самбір-Ужгород
(до 1 серпня постараються
профрезувати до Ужоцького пе-
ревалу, якщо не завадять  дощі);

2. Фірма «Балтом-Україна»
профрезувала і вкаткувала до-
рогу від Вовчого до Лімни через
Жукотин, Бережок. Паралельно
працюють над очищенням кю-
ветів. Після закінчення фрезу-
вання проведуть підсипку щебе-
нем і гравієм. Дуже хороші тем-
пи в будівельників – вже працю-
ють в Лопушанці. 

3. В с.Н.Яблунька автодор
копає нові кювети, бо старі ста-
ли вищими над дорожнім полот-
ном. З наступного тижня роботи
підуть інтенсивніше.

4. В с. Н.Висоцьке та в с.
Нижнє здійснили асфальтуван-
ня ділянки, протяжністю 300
метрів, та зробили підсипку
гравієм, протяжністю 5 км. Ро-

боти продовжуються і також
приступають до копання кю-
ветів.

5. Поспілкувався з жителями
Дністрика Дубового і спільно з
громадою запланували здійсни-
ти ремонт 2 км дороги до села,
попросив людей повирубувати в
кюветах кущі і верби, які ніхто не
рубав 20 років, а я тоді посприяю
відремонтувати дорожнє полот-
но. Так через день громада
села, при вмілій організації
робіт з боку Боберківського
сільського голови Миколи Копа-
нишина, зуміла прочистити кю-
вети.

6. В селах Шандровець і Бо-
берка також попросив людей
повирубувати придорожні кущі,
щоб дорожникам було легше
копати кювети.

Вдячний людям за терпіння і
розуміння!»

Найближча зустріч голови
РДА відбудеться з жителями
смт.Бориня 02.08.2016, о 15.00
год., з жителями с.Буковинка –
09.08.2016, о 15.00 год.

Після цього буде невелика
перерва, оскільки Олександр
Лабецький планує взяти корот-
котривалу відпустку. Зустрічі з
мешканцями продовжаться у
вересні.

Богдан МОСКАЛЬ,
заступник керівника апарату,

начальник оргвідділу РДА.

Турківський
РЦСССДМ
інформує

Згідно плану заходів
Львівського ОЦСССДМ на
2016 рік, з 1 до 5 серпня 2016
року, з метою підвищення ква-
ліфікації прийомних батьків
та батьків-вихователів,
буде проведено «Літню шко-
лу» для прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного
типу. Захід відбудеться за ад-
ресою: Львівська обл., Туркі-
вський р-н, с. Явора, мотель
„Чертур”, поч. – о 13.00 год.

Цього року  він набуває особ-
ливого статусу, оскільки є ювілей-
ним і проводиться вдесяте.
Участь у проведенні «Літньої
школи» візьмуть біля 60 осіб.

У програмі –  навчання батьків
за відповідною програмою, куди
входять проведення тренінгів,
які проводять тренери
 Львівського обласного центру
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, робота з дітьми,
проведення різних конкурсів,
забав,  дискотек та відпочинку.
Учасники «Літньої школи» пла-
нують відвідати народний музей
«Бойківщина»  та екскурсію по
м.Турка. Крім того, в  роботі
«Літньої школи» візьмуть участь
фахівці із соціальної роботи Тур-
ківського районного центру соц-
іальних служб для сім’ї,  дітей та
молоді.

Володимир ХОМИН.
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У червні 2016 року у м. Хирів Старосамбірського р-ну розпочав роботу рекреаційно-оздоров-
чий центр, що працює у рамках державної програми психологічної реабілітації бійців АТО, яку
виконує Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції. Центр створено на базі колишнього комплексу споруд навчального закладу «Колегія
отців Єзуїтів», який діяв тут у 1883-1939 роках, та був одним з найкращих закладів такого
типу у Європі, а мальовнича територія комплексу, що розкинулася у парковій зоні - відмінне
місце відпочинку і накопичення сил для подальшої активної діяльності.

Спеціально для програми психолог-
ічної реабілітації учасників АТО було
розроблено 40-годинний курс, розпод-
ілений на 14-денне перебування, що
допоможе атовцям повернутися до
старого життя з новим непростим дос-
відом. Проведенням психологічних за-
нять займається група кваліфікованих
та досвідчених психологів, на чолі з кан-
дидатом психологічних наук Віктором
Вусом.

- Оскільки, між поверненням із фрон-
ту і реабілітацією встигає пройти пев-
ний період, то у деяких атовців ми мо-
жемо спостерігати симптоматику пост-
травматичного стресового розладу, -
говорить куратор служби психологів
рекреаційно-оздоровчого центру Віктор
Вус, - якщо ми з таким стикаємось, тоді
вдаємось до додаткової посиленої психокорекції для зняття гострої симптоматики. Важливими, та
водночас більш складними, є індивідуальні психологічні заняття, на яких намагаємось навчити воїнів
аналізувати свою поведінку та долати проблеми.

Також, окрім психологічної реабілітації, яка включає проведення індивідуальних та групових зустрі-
чей  з психологами (у функції яких входить психологічна просвіта та консультування, тренінги, моделю-
вання поведінки тощо), реабілітаційна установа організовує  краєзнавчі екскурсії до м. Львів та спортивно-
оздоровчі заходи, зокрема безоплатне відвідування басейну, спортивної зали, тренажерної зали. До-
датково до проходження курсу військові забезпечені комфортним проживанням, збалансованим хар-
чуванням та можливістю для занять спортом, адже усе необхідне у нас для цього є. Загалом протягом
2016 року у Хирові психологічну реабілітацію пройдуть близько трьохсот учасників АТО. Сюди при-
їжджають як із сусідніх районів, так зі всієї України. Під час планування проведення реабілітації, в
першу чергу організатори опиралися на допомогу кафедри корекційної педагогіки та психології Київсь-
кого національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, разом з якими і була розробле-
на програма реабілітації.

Бійці АТО, які зараз знаходяться на реабілітації у Хирові задоволені з умов, що їм пропонують. За 14-
денний термін перебування у Хирові намагаються відпочити на повну, адже перебуваючи у зоні бойо-
вих дій, могли тільки мріяти про комфорт та спокій, все те, що зараз є для їхніх послуг у Хирові.

- Найбільше тішить, що окрім роботи з психологами, ми можемо користуватися тренажерами, ходи-
ти у тренажерний зал. - ділиться враженнями сержант батареї 43-ї бригади Валерій Кушнірук, - Тут
дуже спокійна атмосфера, усе сприяє відновленню душевного спокою. Психологічна служба – це люди,
з яким я можу відчути себе легко, з якими можна розмовляти на будь-які теми.

Степан СОЛЬЧАНИК.

ТУРКІВЩИНА ВІТАЄ ГЕРОЇВ
7 серпня 2016 року, о 16.00 год., в культурному центрі «Україна» м.Турка, за ініціативи голови Туркі-

вської районної державної  адміністрації Олександра Лабецького, відбудеться акція «Турківщина вітає
Героїв», на яку запрошуються учасники АТО, учасники Майдану та волонтери з Турківщини та всіх рай-
онів області. Мета заходу – вшанувати  наших сучасних героїв: героїв Майдану та воїнів АТО - сміливих та
мужніх людей, якими гордиться наш бойківський край. «Захід необхідний в контексті підтримки демо-
білізованих учасників АТО, воїнів, які отримали поранення, сімей загиблих Героїв. Ці хлопці та їхні сім’ї
повинні відчувати з боку місцевої влади  постійну увагу й підтримку, бачити реальні кроки для вирішен-
ня соціальних проблем», – зазначає Олександр Лабецький.

Ця національно-патріотична акція буде проводитися на Турківщині вдруге. Минулого року на неї
завітали активісти Української спілки майдану «Нескорені», представники самооборони Львівського
Євромайдану, учасники АТО, бійці 80 аеромобільної бригади.

Про подробиці заходу буде повідомлено додатково.
Богдан МОСКАЛЬ,

заступник керівника апарату – начальник оргвідділу Турківської РДА.

НЕЗАБАРОМ ВІДЧИНИТЬ ДВЕРІ
ОФІС ДЛЯ БІЙЦІВ  АТО

Громадська організація «Учасники АТО Турківщини» домоглася того, що на одній із сесій
міської ради їй було вирішено виділити під офіс приміщення колишнього «ІмексБанку».  Саме
цього приміщення  «атовці» хотіли, адже воно знаходиться в доступному місці – у  центрі
Турки  і  в одному будинку із військкоматом. Мета  цієї громадської організації – надання психо-
логічної підтримки тим, хто повернувся зі Сходу України, захист їхніх прав і інтересів, а також
надання допомоги родинам та сім’ям загиблих в зоні АТО  в питаннях виділення пільг, матері-
альної допомоги, земельних ділянок, житла та ін.

Власники силами учасники АТО  розпочали тут ремонт. Роботи майже завершено, залишається
вирішити проблему з освітленням приміщення.  В одній з кімнат буде знаходитися кабінет керівника
організації, а іншу –  більшу  і просторішу –виділять під музей, експонатами якого стануть фотографії
учасників АТО,  їхні речі, прапори, з якими пройшли нелегкий  бойовий шлях.

Ольга ТАРАСЕНКО.

У  Турківську міську раду звер-
таються учасники АТО з  різни-
ми проханнями –  виділити  зе-
мельну ділянку під ведення  осо-
бистого господарства або будів-
ництво житла,  хтось просить по-

сприяти  у  придбанні  дров на
зиму, дехто   хоче  місце  під спо-
рудження гаража.

За інформацією міської ради,
у минулому місяці  поступило 13
заяв на придбання твердого па-

лива для учасників АТО, і п’ять-
ом учасникам АТО уке завезено
дрова. А з початку року всього
поступило  26 подібних заяв , 13
заяв задовільнено.

Також розроблено квартал
забудови для учасників антите-
рористичної операції по вул. І.
Франка в м. Турка, орієнтовно на
40 гаражів.

УЧАСНИКІВ АТО
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПАЛИВОМ

Церковний комітет, парафіяни церкви Благовіщення Пресвятої
Богородиці с. Комарники щиро вітають з днем Ангела та днем на-
родження настоятеля храму о. Володимира і бажають йому міцно-
го здоров’я на багато років життя, родинних гараздів, благополуччя.
Нехай у Ваших помислах і ділах й надалі панує мудрість, а у серці –
добро і тепло від людської вдячності. Божої лас-
ки і опіки Вам – на многії і благії літа!

У день Вашого Ангела-хоронителя
Бажаєм Вам, в Бога благаєм
Здоров’я, ласки і сил з вершин
І щиро просим довгих літ
Для Вас на цій Христовій ниві.
За працю і духовний плід
У Бога будьте Ви щасливі.

Щиросердечно вітаємо із ювілейним днем народження, яке свят-
кувала 27 липня, дорогу нам людину – чуйну, люблячу, хорошу і дбай-
ливу дружину, матусю, невістку, найкращу у світі бабусю – Галину
Григорівну Бобітко з м. Турка.

Бажаємо Вам, рідненька, й надалі за-
лишатись такою енергійною і невтомною,
завзятою і неспокійною душею, щирою і
турботливою, щедрою на добро. Нехай
Господь Бог дарує Вам щастя, здоров’я,
світлу радість, родинні гаразди та Своє
благословення на довгі, мирні і щасливі
роки життя.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не ту-

жили,
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю – чоловік Роман, син Микола, дочка Олександра, не-

вістка Галина, зять Володимир, онуки Вікторія, Андріана, Руслан і
Владислав, свекруха Дарія і вся велика родина.

ÂÈÏÈÂ ×ÀÐÊÓ – ÇÀ
ÊÅÐÌÎ ÍÅ Ñ²ÄÀÉ

Із середи зросли штрафи за водіння у
нетверезому стані

Президент України Петро Порошенко підписав  закон, який
передбачає посилення адміністративної відповідальності за
керування транспортними засобами у стані алкогольного,
наркотичного або іншого сп’яніння. Закон вступив у дію із се-
реди, 27 липня.

Зокрема, якщо  виявлено,
що водій керував транспорт-
ним засобом напідпитку, на
перший раз йому доведеть-
ся заплатити 10 тис. 200 грн.
Його також позбавлять пра-
ва керування автомобілем на
один рік.   За  повторно вчи-
нене подібне правопорушен-
ня доведеться заплатити 20
тис. 400 грн. Водія позбавлять
права керування автомобілем на 3 роки. А якщо випадок повто-
риться втретє,  штраф становитиме 40 тис. 800 грн. А з посвідчен-
ням водія доведеться попрощатися на 10 років.

Зросли штрафи й за інші порушення правил дорожнього руху. Так
невиконання водіями вимог поліцейського – штраф 153 гривні. За-
лишення місця ДТП, до якого водій чи інший учасник дорожнього
руху причетний, – 255 гривень. Такий же штраф визначено й за пе-
ревищення швидкості, більше ніж на 20 км за годину, порушення
вимог дорожніх знаків та розмітки проїжджої частини доріг, пору-
шення проїзду пішохідних переходів. 340 грн. доведеться заплати-
ти за керування транспортним засобом, що має технічні несправ-
ності. 425 грн. – за порушення правил проїзду перехресть, проїзд
на заборонений сигнал світлофора, порушення правил обгону без-
печної дистанції або інтервалу, розмови по телефону за кермом,
керування без посвідчення водія або документів на транспортний
засіб і страхового полісу. 510 грн. – при  перевищенні швидкості руху
більше ніж 50 км за годину, не надання переваги у русі транспорт-
ним засобам «швидкої», пожежної, поліції  або у випадку, якщо водій
 не має права керувати взагалі відповідною категорією транспорт-
ного засобу.

Чи покращиться ситуація на дорогах, у зв’язку з прийняттям ново-
го закону, сказати важко. Але якщо працівники дорожньої поліції
будуть відповідально відноситися до своїх обов’язків, то місцеві
бюджети можуть неабияк поповнитися від сплати штрафів за пору-
шення правил дорожнього руху.  Їх у нас, й зокрема в м. Турка, не
вистачає.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У перші післявоєнні роки стан
справ у сільському господарстві
України насправді був надто
важким. Українське село, знек-
ровлене війною, яке пережило
окупацію на два фронти (наступ
і відступ), головне, що всі чолов-
іки були мобілізовані в армію, в
основному залишилось з сами-
ми жінками. Відсутність по-
трібної кількості тракторів і ко-
ней змушувала сільських жінок
запрягатися замість коней і
корів в упряжку для того, щоб
зорати землю. На плечах або
возах доставляли насіння в
поле, вручну проводили сівбу,
вручну доводилось й збирати
більшу половину врожаю. Слід
сказати, що й погодні умови були
надзвичайно несприятливі.
Зима 1946-го була малосніжною,
морозною, з відлигою, після якої
наставали заморозки, а квітень,
травень і червень були найбільш
посушливими за 50 останніх
років. Це призвело до загибелі
посів озимих і ярих культур. У
більшості південних областей
така доля спіткала до 30-40
відсотків посівних площ. Зернові
культури, що вижили, дозріли на
два-три тижні швидше, а, відпо-
відно, збір врожаю почався ра-
ніше.

У результаті таких несприят-
ливих погодних умов, вро-
жайність зернових культур на
більшості площ становила від 1,5
до 2,5 центнера з одного  гекта-
ра, а план здачі державі зерна
колгоспами залишився, як і в
урожайні роки, без змін.

Господарства, колгоспи та
радгоспи здали все, що зібрали,
залишивши мінімум зерна на
насіння. Тут радше сказати
«відібрали», бо в кожному селі
були уповноважені озброєні за-
гони МВС і МДБ, які примусови-
ми методами «вибивали» вико-
нання плану здачі зерна. Але,
незважаючи на всі методи та
зусилля репресивних органів,
план хлібозаготівель було вико-
нано лише на 65,2%. На зароб-
лений трудодень в середньому
колгоспникам видавали від 100
до 400 грамів зерна. Вже на по-
чатку 1946 року більшість насе-
лення країни гостро відчували
потребу в допомозі саме хлібом.

Керівництво ряду областей
зверталося до керівників ЦК КПУ
та Ради Міністрів УРСР з прохан-
ням про видачу продовольчої
позики, але Москва не давала
на це дозволу.

Критичне становище склало-

ся і в тваринництві. Велике на-
вантаження, яке лягло на тягло-
вих тварин, позначилося на
їхньому фізичному стані. Випад-
ки падіжу коней зросли до 25
відсотків.

Наприкінці 1946 року голод
дався взнаки, і в першу чергу він
торкнувся міст. Уже взимку 1946
року почали вмирати ті, хто не
мав права на хлібні картки і не
зміг забезпечити собі мінімаль-
ний запас продуктів. У найгіршо-
му становищі опинились діти.
Так у 1947 році по УРСР  серед
дітей, віком до чотирьох років,
померли в містах – 57601 дити-
на, а в селах – 81515. Голод зму-
шував людей іти на порушення
закону – крадіжку зерна і про-
дуктів харчування. За неповни-
ми даними, 1946 року за краді-
жку колгоспного зерна було за-
суджено близько 10 тисяч чо-
ловік, сотні людей до розстрілу.

У грудні 1946 – січні 1947 рр. у
селах з’явилися сотні тисяч лю-
дей, опухлих від голоду. Зросла
кількість хворих на дистрофію:
станом на 20 червня 1947 р. в
УРСР таких налічувалось один
мільйон 154 тисячі. З хворих ве-
лику частину становили діти і не-
працездатні особи. Решта смер-
тей від голоду «ховалися» під
діагнозами: гіпертонія, пневмо-
нія, гостра сердечна недо-
статність тощо.

Лікарі поділяли аліментарну
дистрофію на три стадії: 1-а, 2-а,
3-я, які супроводжувалися білко-
вими і безбілковими набряками.
На їхню думку, 3-я стадія, як най-
важча, вважалася невиліков-
ною. Вона часто ускладнювала-
ся пневмонією, туберкульозом,
дизентерією та іншими інфекц-
ійними захворюваннями, тому
частіше призводила до смер-
тельного наслідку. Бували ви-
падки, коли хворіли  на дистро-
фію 1-ої або 2-ої стадії, людина
вмирала без медичної допомо-
ги, внаслідок фізичного висна-
ження і нервово-психічного роз-
ладу.

Люди їли котів і собак, мишей
і щурів. Варили супи із кори де-
рев і коріння рослин. Але найст-
рашнішими були зафіксовані
факти людоїдства і трупоїдства.
Так у січні-червні 1947 року в
УРСР офіційно було зареєстро-
вано 130 випадків людоїдства і
189 – трупоїдства. Слід зауважи-
ти, що ці цифри далеко не по-
вністю відповідають дійсності і
далеко занижені, бо коли вони
потрапили до звітності, «уточню-

валися» органами МДБ та МВС.
Південні області України, які

мали вихід до узбережжя ли-
манів і Чорного моря, менше
постраждали від голоду, оскіль-
ки тут у людей була можливість
харчуватися рибою і морепро-
дуктами. Хоча влада всіляким
чином контролювала спроби
врятуватися від голодної смерті
і  забирала у жителів узбереж-
жя здобуті морські продукти. Не
можна обминути і тієї вагомої
допомоги, яку надавали західні
області України своїм східним
голодуючим братам. Як відомо,
в західних областях України, так
званий «вільний вступ» селян у
колгоспи відбувся в основному в
1959 році. Тож в 1946-47 роках в
одноосібних селянських госпо-
дарствах, незважаючи на великі
обов’язкові державні закупки
поставки зерна та іншої
сільськогосподарської про-
дукції, в селах ще достатньо було
продукції, харчів, щоб прогодува-
ти сім’ю до нового врожаю. Саме
це і рятувало голодуючих із
східних областей України і Мол-
давії. Вони десятками, а то й сот-
нями, ходили по наших селах з
хати в хату жебракуючи, таким
чином рятуючи себе і своїх дітей
від голодної смерті. Жінки з ма-
ленькими дітьми на руках про-
сили милостиню. І наші селяни
їм не відмовляли: хто чим міг, тим
ділився. Бували такі дні, що де-
сятки людей за один день про-
ходили селом від хати до хати.
Пригадую, що в наших селах в
основному жебракували молда-
вани. З цього приводу хочу при-
гадати один епізод, який мені
надовго запам’ятався. Була
десь середина літа 1947 р. Од-
ного погожого дня тато розбудив
мене дуже рано і сказав, щоб я
поснідав, бо треба коней попа-
сти (очевидно, намічалась
якась поїздка кіньми). Тато вивів
коней зі стайні, посадив мене на
одного, а на другого сів сам, і ми
поїхали в поле. У полі тато попу-
тав коней і сказав мені, щоб я
був біля коней, доки він не прий-
де їх забирати. Коли дивлюсь, в
урочищі Обіч (це невеликий
лісок), на віддалі близько 300
метрів,  іде дим – очевидно,
хтось розпалив вогнище. Мене
дуже зацікавило, хто ж це так
рано вогонь розпалив. Думаю,
піду подивлюсь. Коли підходжу
до лісу, серед невеличкої полян-
ки горить вогнище, біля нього
стоять два чоловіка, а кругом
сплять якісь люди. Я злякався і
побіг назад, задумуючись, що
ніколи подібного не зустрічав.
Десь через годину на поле по-
виганяли пастухи корів. Я тут же
підбіг до своїх хлопців і розповів
їм про побачене. Групою (5-6
чоловік) ми пішли глянути, що ж
це таке. Коли підійшли туди, зро-
зуміли, що жінки з дітьми, чоло-
віки, які вже, очевидно, посніда-

ли, збиралися іти в село, поміж
хати. Біля вогнища валялось
лушпиння з печеної картоплі.
Очевидно, наші незнайомці, пе-
ред тим, набрали в полі кар-
топлі, напекли на вогні, повече-
ряли і там же, в лісі, заночували,
а вранці вирушили в село. Були
випадки, коли такі голодуючі
батьки могли залишити свою
старшу дитину в найми якомусь
господарю, в основному для ви-
пасання корів. Так в Бережку, у
нашого сусіда Василя Бурака,
батьки-молдавани залишили
свого дванадцятирічного хлопця
для випасання корів, постільки
в нього була тільки одна дочка.
Цей хлопчина пробув у господа-
ря десь 3-4 роки.

Голодуючим українцям 1946-
1947 років велику допомогу на-
дала Західна Україна, чого не
можна сказати про тих, хто пе-
режив голод в 1932-1933 роках.

Як відомо, під час голодомо-
ру-геноциду 1932-1933 рр. жи-
телі Західної України також ста-
ралися допомагати своїм сусі-
дам. Зокрема тернополяни, яких
відділяла річка Збруч від хмель-
ничан, але цей гуманітарний
жест міг закінчитися трагічно
для доброчинця. Адже була
дана вказівка вищого керівниц-
тва країни прикордонникам
стріляти в доброчинця, як в по-
рушника кордону. Тож, виходячи
з вище сказаного, напрошуєть-
ся само по собі запитання: чи
можна було уникнути такої
страшної трагедії, що розіграла-
ся в післявоєнний перерід? Існує
однозначна відповідь: так, мож-
на було. Насамперед потрібно
було перерозподілити зерно, що
зберігалося в складах далекого
Сибіру і на Уралі, та спрямувати
у ті райони, які найбільше пост-
раждали від посухи. Його в 1946
році, переважно у непристосо-
ваних складах, зберігалося 17,5
мільйона тонн.

По-друге, потрібно було змен-
шити допомогу зерном іншим
державам, забезпечивши спо-
чатку потребу власного населен-
ня. Незважаючи на тяжке ста-
новище охоплених голодом те-
риторій, керівництво СРСР че-
рез порти південного регіону –
Миколаїв, Херсон, Одесу, Очаків
– залізницею транспортувало
зерно за кордон. Так в 1946 році
Болгарія отримала 30 тисяч тонн
кукурудзи, 20 тисяч тонн пшениці,
і ще додатково 40 тисяч тонн
зерна. Польща отримала в 1946-
1947 рр. 200 тисяч тонн зерна.
Зерно в ці роки відправляли  до
Фінляндії, Норвегії, Чехословач-
чини. Загальний експорт зерна
із СРСР у 1947 році – 1 мільйон
800 тисяч тонн.

Як видно з вище наведених
фактів, багато в чому технологія
післявоєнного голоду (якщо
відкинути наслідки війни та
кліматичні катаклізми) нагадує
геноцид 1932-1933 років. У ре-
зультаті післявоєнного голоду, в
СРСР загинуло два мільйони
осіб, в тому числі близько одно-
го мільйона жителів України.

Василь КОСТЬ.

ÒÐÅÒ²É ÐÀÄßÍÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÄ
Цього року минає 70 літ від початку великої післявоєнної

трагедії – голоду 1946-1947 років. Якщо за останні роки в за-
собах масової інформації, в тому числі і в пресі, часто згадува-
ли про трагічні події українського народу – голод 1921-1923 рр.
і Голодомор 1932-1933 рр., то про голод 1946-1947 років, на який
у свій час сталінське, а пізніше хрущовське і брежнєвське   ке-
рівництво накладало заборону, говорять мало. А тема ця сьо-
годні актуальна, як ніколи, оскільки ще живуть свідки цієї
трагедії українського народу.

«Вітрила надій»
Вітрила надій. Саме такі романтичні слова стали не тільки

назвою, а й справжнім девізом діяльності відпочинкового оздо-
ровчого табору при церкві Християн віри Євангельської.

Цього року вже вкотре поспіль вихователі табору Оксана Висо-
чанська, Олександр Романюк, Леся Лепецька, Галина Хомич, Ігор
Хомич, під керівництвом талановитого наставника п. Петра Висо-
чанського, реалізовують в життя вітрила дитячих надій учнів Ниж-
ньовисоцького НВК.

Змістовні релігійні заняття та цікаві вікторини, спортивні змаган-
ня та безліч різноманітних ігрових моментів – все це лиш частиноч-

Наймилішу матусю, найщирі-
шу бабусю – Мальвіну Іванівну
Височанську – з с. В.Висоцьке
– від щирого серця
вітають з 70-
річчям син Ми-
кола, дочки
Віра і Люба,
невістка Оль-
га, зяті Василь і
Микола, онуки Ва-
силина, Микола,
Роксолана, Леся,
Омелян, Василь і Ян і бажають
дорогій ювілярці доброго здоро-
в’я, родинного тепла, достатку,
миру, добра, Божої опіки на
многії літа.

Хай Господь Бог здоров’я
Вам дає,

А Мати Божа береже Вас
всюди.

Зозуля 100 літ най накує.
Біди і смутку хай не буде.
Води Вам з чистої криниці.
Хліба з української пшениці,
Щастя і здоров’я Вам  –
На многії і благії літа.

26 липня святкував свій золо-
тий ювілей – 50-річчя від дня
народження
– наш доро-
гий, любля-
чий і турбо-
тливий чо-
ловік, батько
і дідусь, жи-
тель с. Ільник
– Володимир
І г н а т о в и ч
Ільницький.

Сердечно
вітаємо доро-
гого ювіляра із цим прекрасним
життєвим святом і бажаємо йому
міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, благопо-
луччя, миру, достатку, родинно-
го тепла і Божої опіки на многії і
благії літа.

Хай Мати Пречиста обері-
гає,

Ангел Господній на крилах
тримає,

А Бог хай дарує надію й теп-
ло

На многії літа, на щастя й
добро.

З любов’ю –дружина Марія,
дочки Мар’яна, Марія, Христина,
Ірина, зять Ігор, син Михаїл, онуч-
ка Софійка.

Із золотим ювілеєм – 50-
річчям від дня народження –
жителя с. Завадівка  Миколу
С т е п а н о в и ч а
Славича  –
с е р д е ч н о
вітають дру-
жина Люд-
мила, сини
Дмитро і Де-
нис, невістка
Леся, онуки
Владислав і Пав-
лик, свати Марія і Роман й ба-
жають дорогому, люблячому і
дбайливому чоловіку, батьку і
дідусеві міцного здоров’я – з
роси і води, невсипущої життє-
вої енергії, світлої радості в житті,
миру, добра, достатку, Божої
ласки на многії літа.

Хай Мати Божа від біди обер-
ігає,

В душі панують мир і добро-
та.

Ісус Христос здоров’я поси-
лає

На щедрі щастям многії
літа.

ка клопіткої роботи працівників табору «Вітрила надії».
Слід зауважити, що протягом кількарічного оздоровлення шко-

лярів не було жадного випадку травматизму чи харчового  отруєння
серед дітей навчального закладу. Все це, безумовно, наслідки ви-
сокого професіоналізму та дбайливого догляду вихователів та кер-
івника табору Петра Федоровича.

Цього року оздоровилося 123 школярі – весь учнівський контин-
гент школи.

Радісні обличчя дітей, теплі відгуки їхніх батьків ще раз підтверд-
жують правильність вищесказаних слів. Дирекція НВК, педагогіч-
ний колектив та батьківський комітет щиро вдячні всім, хто сприяв
покращенню рівня дозвілля наших сільських дітей.

Наталія ГУСАК,
заступник директора Нижньовисоцького НВК.
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Нинішній юні важливо знати,
хто були ці відважні соколи? На-
звемо лише одного – Антона
Шкітака – студента Львівського
університету, який ініціював
підтримку патріотів. З 9 добро-
вольців, після придушення Кар-
патської України, додому повер-
нулися 3. Були жертви і в червні
1941-го. Кагебісти перед нава-
лою вчорашніх союзників –
німців, замордували в тюрмі 215
чоловік. Знищували москалі
після повернення в 1944 році і
тих, хто не хотів іти воювати «за
родину», «за Сталіна», зрозумі-
ло, радянську, бо про самостійну
Українську державу й мови не
могло бути. Значну частину мо-
лодих хлопців схопили і без
підготовки, під дулами авто-
матів, погнали на передову під

До 25-річчя Незалежності України

ÂÎËß, ÎÌÈÒÀ
ÊÐÎÂ’Þ ÏÀÒÐ²ÎÒ²Â

Бориня стала районним центром у 1939-му. Нові окупанти -
совєти – запровадили і відповідні атрибути влади – суд, тюр-
му (вона знаходилася у підвальних приміщеннях нинішньої се-
редньої школи),  прикордонну комендатуру. Коли в 1938 році на
Закарпатті поширився рух за проголошення Карпатської Ук-
раїни, підтримати братів-українців зголосилось 9 боринських
смільчаків. Перейшовши кордон, вони вступили в Закарпатсь-
ку «Січ».

Народний Рух України, Товари-
ство української мови відкопали
останки загиблих. Їх було захо-
ронено в Борині і Яблунові за
християнським обрядом.

Початок розкопок був покла-
дений в 1989 році в с. Майдан
Дрогобицького району і с. Зуб-
риця Турківського району. Після
них ця робота проводилась в бо-
ринських лісах. Пошуки тимчасо-
вих могил повстанців і вилучен-
ня з них тлінних останків героїв,
здійснювала група меморі-
алівців, до якої входили Омелян
Лозанчин, Роман Кузан, Борис
Костов’ят, Богдан Комарницький,
Мирон Маркович, Йосип Со-
занський,  Ярослав Геврич, Ва-
силь Круц, Володимир Юрчак,
Мирон Мись. Було відкопано ос-
танки 63 повстанців.

на «Лиса» (сотенного зв’язково-
го), кулеметника «Щиглика»,
вістового «Воробця», вістового
«Гусака», ст. вістового рою «Го-
луба», вістового «Тичка», ст.
вістового рою «Карпа», вістових
«Стріхи», «Водяника» («Кала-
ман» помер у снігах), «Баляги»,
стрільців «Вивірки», «Хруща»,
вістових «Ясена», «Медведя»,
«Буйного», «Трясила», «Тигри-
ка», «Вишні». Важко поранений
був стрілець Микола Татарин
(«Циган») з Борині. Поранення
дістали санітар «Сірко» і вісто-
вий «Орлик», останній пізніше
загинув в с.Тисовець.

Третього дня після наскоку
московських окупантів на табір
командира «Біра» (а це було 11
лютого 1948 року), три повстанці
– «Ворон», «Буденко», «Щупак»,
аби не потрапити живими в руки
переслідувачів, склали свої голо-
ви докупи і підірвались на гра-
наті. Це нечуване геройство !

У Борині всіх загиблих по-
встанців кагебісти  зі зброєю пе-
рефотографували. Зігнали се-
лян,  аби їх пізнавали. Більшість
вояків УПА мали постріли під бо-
роду. Значить, самі себе дострі-
лювали. А більшовик, який убив
командира «Біра», отримав гро-
шову премію і військовий титул.

Якщо згадувати післявоєнний
героїчний і трагічний здвиг, то
треба сказати, що 25 березня
цього ж року 30 карателів наско-
чили на групу месників бунчуж-
ного «Скритого» в селі Тисовець
Сколівського району. 8 лютого
1948 року напад був здійснений
на переформовану після бою
сотню «Біра». Десять чоловік
були розквартировані у хатах го-
рян. В одній оселі зупинилися
бунчужний «Скритий», санітар
«Сірко», стрілець «Дуб» із куща
«Івася» і стрілець «Клим», а в
другій хаті - «Лебідь», санітар
«Дунай», ройовий «Славко»,
стрільці «Орлик», і «Рожа». Ко-
мандир «Скритий» дав наказ
перейти на горище. За хвилину
по тому до хати зайшов росіянин
з кулеметом і просив у господині
нафти – почистити зброю.

Господар другої хати, в якій
квартирував «Славко» й інші, по-
відомив наших хлопців, що чу-
жинці підходять до хати. «Дунай»
вийшов на подвір’я, щоб пере-
конатись, що то є правда. Його і
запримітили й відразу обступи-
ли хату. Члени боївки в цей час
були на горищі. Окупанти через
господаря зажадали, аби по-
встанці здалися. Ті відмовилися.
В бік горища полетіла злива
куль. Ройовий «Славко» застрі-
лився, стрілець «Орлик», пора-
нений в руку, вискочив на под-
вір’я, але його скосила автомат-
на черга. Ройовий «Лебідь»,
стрілець «Рожа» потрапляють в
полон. Санітар «Дунай» з кри-
ком «Хай живе самостійна Ук-
раїна!», кидається на ворогів, а
ті накидуються на юнака і замор-
довують його.

Така трагедія спіткала і по-
встанців, що перебували у
сусідній хаті. Коли почалася
стрілянина, ройовий «Лебідь» зі
своєю групою, бунчужний «Скри-
тий» вискакують на обору і відсту-
пають у напрямку лісу. Пере-
слідувачі не шкодували куль, аби
відрізати відступаючих від сме-
рекового бору. Вмілі маневри
допомогли українським воякам

вирватись з хижих лап москалів.
У лісі пройшло перегрупуван-

ня. Група розділилась на дві ча-
стини. Бунчужний «Скритий» зі
стрільцем «Дубом» відійшли на
с. Миту, а санітар «Сірко», зі
стрільцями «Климом» і «Іва-
сем», в с. Сухий Потік. Цього дня
повстанці втратили двох вояків,
один – застрелився, два потра-
пили в полон. Убитих забрали з
собою і похоронили у районі
Славська. Запеклі сутички із за-
гарбниками продовжувалися.
Тож не можна було уникнути і по-
дальших втрат. 9 лютого 1948

здійснити керівник опергрупи
Боринського відділу КГБ, стар-
ший лейтенант Федір Уланов,
лейтенант Зуєв і Ващенко з яст-
ребками. Боївка взяла в полон
Уланова. Ніхто його не розпи-
нав, не палив (як це розтрубила
комуно–московська пропаган-
да), не наганяв страху. Він розк-
рив всю кагебістську структуру,
назвав кілька десятків сексотів.
Від імені правосуддя України, за
вчинені злочини проти українсь-
кого народу він був розстріляний.
Зуєв сам застрелився. Знайшов
свій кінець на українській землі
й Ващенко.

Яструбок же Денькович втік у
Бориню, підняв на ноги всіх ка-
гебістів. Зоорганізувавшись, ті
вийшли на слід «Берези». Були
глибокі сніги, вороги – на лижах,
з повним боєкомплектом, з со-
баками–шукачами. Повстанці –
напівбосі, на кожному метрі про-
валювалися у височезні намети
снігу. А треба було поспішати,
вони знали: погоня ось-ось
може їх наздогнати. А що кагеб-
істи вже на марші, доповів вер-
шник, який примчав на замиле-
ному коні. Це сільський юнак,
якого на цей крок спонукали
чисті патріотичні почуття.

Гірські опришки від важкого
переходу, промоклі, промерзлі,
мало не падали з ніг. Та треба
було поспішати, будь-що відірва-
тися від переслідувачів. Дібрали-
ся до Багнуватого вже з сутінка-
ми. У хатах бойків поблискували
гасові каганчики. Пахло рідним
димом, знаджував затишок,
спокій, дерев’яне ліжко з твер-
дою соломою на дні. Та по жу-
равлиному ключі передалась
команда: перепочинку не буде,
йти на південний захід, до поло-
нин. Вже було за північ, коли
майже заледенілі партизани
спустилися з високогір’я на діл
до хат с. Зубриця. Хати не вигля-
дали на людські житла, скоріше
на велетенські снігові кучугури.

Кагебісти загубили слід, але
завбачливо повсюдно розстави-
ли засідки. В одну з них і потра-
пила боївка. На прицілі білого
снігу добре проглядалися темні
силуети смертельно переванта-
жених вояків УПА. Перша куля,
яка просвистіла в холодну лют-
неву ніч, вп’ялася в груди відчай-
душного сміливого 34-річного
повстанця з Бітлі Андрія Куника
– «Трави». Він був улюбленцем
всіх. Для добрих друзів його
щедра душа була відкрита
навстіж. Був сімейний, у нього ріс
11- річний син, якому він радів
як світу, як сонцю. Поза сімей-
ними справами знаходив час,
щоб зібрати однодумців в
батьківській хатині, погомоніти,
почитати «Кобзаря», Боже Пись-
мо. Мало хто міг порівнятися з
ним у спритності в бою, а тут, в
снігових заметах, за садами...
Але , крім Андрія, були ще втра-
ти. Важко був поранений 42-
річний боринчанин Лука Крупчак
(«Дуб»). Вороги схопили його
живим. Не надали першої ме-
дичної допомоги. Крім страшних
мук від ран, терпів ще й від кату-
вань у Боринській тюрмі. Ганг-
рена вкоротила життя. Після
його смерті кагебісти зігнали ще
свою злість на сім’ї відважного
українського лицаря: дружину і
дітей запроторили в Сибір.

Йосип СОЗАНСЬКИЙ,
голова Турківської районної

історико-просвітницької орган-
ізації Всеукраїнського Товари-
ства «Меморіал» ім. Василя
Стуса, член Львівського регіо-
нального благочинного Това-
риства «Пошук», лауреат Все-
української журналістської
премії «Сучасність», володар
Золотої медалі української
журналістики.

ДАЛІ БУДЕ.

кулі прусів. Ті, яким вдалося
уникнути бойні, створювали ку-
щові і районні самооборонні бої-
вки. Шакалами налітали кагебі-
сти з яструбками на можливі
місця їх зосередження, прово-
дили облави в лісових масивах,
селах, нишпорили по госпо-
дарських будівлях. Особливо ша-
леніли в зимову пору.

Гинули повстанці. Тіла їх з гір
звозили саньми і возами й ски-
дали, як дрова, під стіни при-
міщення КГБ та попри дорогу.
Затим силоміць зганяли горян,
аби розпізнавали.

І матері, і сестри впізнавали
рідних їм людей, внутрішньо ри-
даючи по утраті, не видавали
цього зовнішньо. Бо інакше самі
стали б такою жертвою.

Репресії в Західній Україні про-
водилися жахливі. У Борині ка-
рателі тяжко поранених по-
встанців домучували тортурами
і разом з убитими закопували в
лісі, в урочищі Ясовець – непо-
далік приміщення КГБ (тепер
там знаходиться майстерня і
гараж професійного ліцею). Щоб
замаскувати свої хижацькі сліди,
могильні насипи обсаджували
саджанцями смереки. Але до
загиблих вночі потайки навідува-
лися родини, молилися, запа-
лювали свічки.

Пройшло майже півстоліття,
наступила ера горбачовської
гласності, і аж тоді створені в
районі організації «Меморіал»,

Завдяки їм  поетапно, по-хри-
стиянськи, перезахоронено ге-
роїв. Багатьох встановлено ім’я,
віднайдено родину.  Це вдава-
лося робити по особистих речах
загиблих – перстенях, мундшту-
ках з ініціалами тощо.

Перше перезахоронення
тлінних останків героїв у Борині.
Їхні кісточки викопано в урочищі
Ясовець і захоронено на цвин-
тарі селища 11 листопада 1990
року. Тоді вважалось, що пере-
захоронюється районна боївка
УПА, бо взимку 1948-го в Борині
серед загиблих мати впізнала
свого сина - Миколу Татарина -
псевдо «Циган». Коли ж вийшов
18-ий том «Літопису УПА», то з
нього стало відомо, що трагедія
спіткала 28 воїнів сотні «Біра» з
куреня «Рена», які перейшли з
Закерзоння в червні 1947 року і
8 лютого 1948-го загинули на
горі Шабелі, над селом Росохач
Боринського району в бою з пе-
реважаючими силами ворога. З
28 загиблих 2 повстанці були з
куща «Хитрого».

У нерівному поєдинку загинув
сотенний, поручник «Бір» – Ва-
силь Шишканець з с. Лавочне
(Сколівщина), застрелився важ-
ко поранений політвиховник
«Тарас», а чотовий «Ворон»
підірвав себе гранатою разом з
ройовим «Буденком», вулем
«Щупаком». Живими вони ворогу
не здались. Ввібрали в себе
кров снігові завали Шабелі вісту-

.Перезахоронення останків вояків УПА в 1990 році в смт.Бориня

року у черговому бою гине вісто-
вий  «Птах». 4 квітня цього ж
року в перестрілці в с. Комарни-
ки загинув вістовий «Рак».

Якщо говорити про героїзм ук-
раїнських патріотів, то він  – з га-
рячої любові до матері–України,
бажання зробити її незалеж-
ною, щасливою, багатою.

В історії молодої держави на-
віки вписано й ім’я командира
УПА Василя Шишканця –
«Біра». Його боялися всі кати-
зайди: поляки, німці, москалі.
Він був військовим тактиком,
вмілим організатором, коман-
диром – мужнім, відважним,
рішучим. Як він ненавидів во-
рогів!..

Поручник сотенний зробив
вдалу засідку 1 квітня 1947 року
на шосе Балигород – Тісна, зни-
щивши з підлеглими 31
польського офіцера командно-
го складу. Це була помста за зни-
щення ними шпиталю із 17 по-
встанцями – лікарями і медсес-
трами. Увінчався успіхом і дру-
гий, вміло спланований, удар. На
цей раз за свою зухвалість, жах-
ливі репресивні акти проти ук-
раїнського населення на Закер-
зонні, поплатився життям
польський генерал Сверчевсь-
кий. «Бір» з малими втратами
вивів свою сотню з оточення і
прибув на Україну. А це 76
відважних вояків УПА. І вже вдо-
ма, в рідних горах, за якихось
кілька десятків кілометрів від
батьківської оселі, загинув у
жорстокому нерівному бою.

Пам’ять про звитяжців   зобо-
в’язує згадати і про боївку Ігоря
Кишакевича – «Юри». Його ос-
танки покояться у спільній мо-
гилі в с. Яблунів. Сюди їх пере-
везли і перезахоронили також з
урочища Ясовець 5 серпня 1992
року.

Загинули вони в бою 19 люто-
го 1945 року.

За день до трагедії,  18 люто-
го, в с. Риків був бій з москаля-
ми. Члени боївки перешкодили
кагебістам вивезти в Сибір сім‘ю
кущового провідника Михайла
Романа «Бистрого». Це мав

. Пам’ятник на могилі вояків
УПА в с. Яблунів
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В калейдоскопі
життя

Як до тебе, мій часе, зверну-
тися?

Як сказати тобі: ти чи ви?
Бо життя моє розмальоване
Різнобарвно, на всі кольори.
Зустрічалися різні люди:
Швидкоплинні, як та вода,
Хтось відійде, а хтось прибу-

де,
Хтось забувся, хтось зник без

сліда.
Все в житті у моєму бувало,
Люди всякі. Як палітра. Кра-

са.
Були хитрі, були як молитва,
І такі, як вечірня зоря.
Були люди, котрі світилися,
Від котрих аж пашіло теплом.
І зрадливі були, корисливі –
Вуста з медом – душа з поли-

ном.
Але ж треба такому статися,
Що із всіх на віку людей,
Ти один лиш до самої старості
Поселився в душі моїй.
Залишився один. Навіки.
Як струмки два, злились сер-

ця…
І як небо впадає в ріки.
Так й нам в парі іти до кінця.

Друзі
Випадкових друзів не буває,
Нам посилаються вони із ви-

соти небес.
Одним ми, наче ангели, сіяє-

мо,
А інші, щиро так, підтримують

вже нас.
Є друзі, котрих душі всі у шра-

мах –
То карби пережитого, що з ча-

сом згіркло…
А є душею, що тарілочка де-

сертна –

Все пусто, чисто вимито. Та …
мілко.

Троянди
О, скільки на світі квітів!
Духмяних і різнобарвних,
Серед всього розмаїття
Вона – цариця – троянда.
Жовта – кажуть, розлука.
Червона – колір любові,
Бордова – кольору муки,
А біла – ніжності цнота.
Усі вони з колючками,
Поранять, що не кажи…
Дарую на пам’ять троянду –
Тобі з них котру? Скажи…

Хто сказав?
Хто сказав, що заміжніх люби-

ти – гріховно?
А жонатих любити – виставля-

тись на сміх?
Хто любові прорік забороне-

ну зону?
Лише той, хто сам полюбити

не зміг?
Не підвладна любов для

людських пересудів –
Не принизиш її, не зодягнеш у

бруд.
Для любові нема перешкод і

кордонів,
Вона вище брехні отих «чес-

них» зануд.
Без любові тьмяніє і колір ве-

селки,
І натхнення мине – не напи-

шеш вірші,
І життя втратить сенс, і душі так

не легко,
І надмірно важкими раптом

стануть гріхи.
Не чіпляйте любові ярлик «не-

законна»
В неї в світі суєтнім на щастя –

права…
Хіба краще для всіх є бай-

дужість «в законі?»...
Незаконна, законна. Які ще

слова?
Бережіть же любов, як пташи-

ну із раю,
Не пораньте ні словом, ні же-

стом руки.
… Якщо двоє щасливі – то все

по закону
Святого й Великого стану

Душі…

В обіймах долі
Отак і живу, обіймаючи долю,
І поглядом ніжним, і рук теп-

лотою,
І серденьком щиро до неї гор-

нуся,
Що Богом даровано – прий-

маю й молюся.
Що встигла – те встигла. Геть

сум і докори!
Життя – не рівнина. То спади

й підйоми.
Вода і вогонь. Очищення й

сонцеворот,
А часом містичний зигзаг-по-

ворот.
Мчить поїзд життя… Голос

долі в нім чую,
За вагоном вагон. Він з думок

моїх рою.

Дзеленчить вже дзвіночок. На
зупинці зійду…

Не дзвіночок. То – любов… Я
до неї біжу.

Отак і живу, обіймаючи долю,
Щодень зустрічаю, як по-

смішку Божу…
І скапує  час суєтного буття,
І хрестиком хрестить Все-

вишній життя…

Дай руку
Дай руку мені, дай, Доле моя!
Світлом прозорої зірки сіяй!
Та ти знову надію мені об-

іцяєш,
Щоб щасливою стала, ніяк не

бажаєш.
Дай мені руку, дай, Життя моє!
Поясни хоч нарешті, в чім зміст

мого «Я»?
Чому ти то стогнеш, то знову

співаєш?
А відповідь дати ніяк не ба-

жаєш.
Дайте руку мені, дайте, Мрії

мої!
З собою покличте в далекі

краї…
А мрії вітрила свої лиш розк-

рили,
Взяти в дорогу не захотіли.
Дай мені руку, дай, Любове

моя!
Не таї все, що краще. Поруч же

я!
Не муч чеканням… А ти все

тікаєш,
Руки своєї подать не бажаєш.
Дай мені руку, дай, ти, Боле -

моя!
Лиш вона кивнула одна: «Я –

твоя!»
Руку черству свою так незграб-

но дала…
Обняла… Пригорнула… За-

пекла враз рана…
Розалія КАНАРЄЄВА.

Я вдячна Тобі,
мамо

Матусю, голубко сивенька,
Скільки тривог було у твоєму

житті.
Ти мужньо в усьому боролась,
І крила твої були завжди міцні.
За все вдячна тобі, моя

ненько:
За недоспані ночі, за дитин-

ство своє
Я буду хилитись перед тобою

низенько,
Поки б’ється у грудях сердень-

ко моє.
Пройшли вже літа, і ти стала

старенька.
Як вмить виросли діти твої!
Ти внуків діждалась, ріднень-

ка,
І правнуки також вже є.
Не забуду тебе, моя мила,
За життя, яке дала мені.
Ти була ніжна, добра і щира.
Хай Господь посилає ще 100

літ тобі.
Прости мені, мамо, як чимось

образила
Протягом свого нелегкого жит-

тя,
Я буду у тебе завжди дитина,
Які б не зустріла літа.
Я буду молитись до тебе, ма-

тусю,
Скільки горітиме ще моя

свіча.
Здоров’я у Бога просити й ра-

діти,
Як дитинка твоя, щоб ти ще на

світі жила.
Марія РУДИЙ.

Плач України
Стогне й плаче Україна,
Вмивається кров’ю,
Скалічена, Схід в руїнах,
Проклинає долю.
Що на полях не трактори,
А танки борознять,
Від Луганська аж по море
Москалики бродять.
І не дають Україні
З колін ся підняти,
Йти в Європу моїй рідній,
Щоб вільною стати.
Що послав їй Бог сусіда
Без честі і роду –
Московіта, з віків діда (жебра-

ка) –
Ярмо для народу.
Що не хоче з Богом жити,
Чесно працювати,
Тільки хоче всіх гнобити,
З всіма воювати.

Агресор
Ніби чума – москаль агресор,
Прийшов до нас, щоб взяти

Крим,
Донецьк і Харків, і Одесу,
Перед Великоднем святим.
Ніхто не став  їм на заваді:
Ні армія, ні беркут злий,
Гарант колишній всіх нас зра-

див,
Мов діючий, їх запросив.
Щоб запровадить тиранію,
З московським присмаком

гірким,
Вони про нас брехнею сіють,

Ніби є Крим для нас чужим.
І в нас знайшлися перевертні,
колісниченки і царьки,
І комуністи – пси нестерпні,
І  добкіни, медведчуки.
З Москвою ділять Україну,
Виконуючи її план,
Шматують матінку єдину,
Не чуючи важких зітхань.
Тож зупиніться, Богом про-

сим,
Тирани, нелюдки страшні,
Бо проклянем вас стоголосо,
Якщо не зрадите війні.

Танець бойків
У синіх горах,  у Карпатах,
Лиш по великих бойків святах
Лунають файні коломийки,
Танцюють танець бистрий

бойки.
А в тому танці – голос вітру,
Тепло душі в горах зігрітих,
А в тому танці – голос бойків,
Спів коломийок аж до зойків.
Танцюють всі, дорослі й діти,
Та і не будеш ти сидіти,
Якщо ти бойко, – маєш силу,
А якщо ні – то йди в долину.
Якщо ти бойко, маєш Харак-

тер,
Крутий, лихий, як в горах кра-

тер,
І добрий, ніжний, як те сонце,
Що пригріва через віконце.
Якщо ти бойко, люби Вкраїну,
Люби і вір їй аж до згину,
Люби і сильну, й неосяжну,
Люби і блудну, і продажну,
Люби в добру й лиху годину,

Люби і вір їй аж до згину, –
Якщо ти бойко!

Сінокіс у
Карпатах

Коси дзвенять у Карпатах,
Збиваючи чисті роси,
То косарі на світанках,
Кладуть трави в покоси.
І лягають соковиті
У покоси, як в шнурочки,
А цвіркуни, як на свята,
Їм дарують співаночки.
Під співучий хор небесний,
Що звучить різноголосо,
Зустрічають день чудесний
Бойки свій – на сінокосах.

Василь ЛИЛО.

Душі нев’януча криниця
Із золотим ювілеєм спільно-

го життя щиро вітають дорогень-
ку сестричку і швагра –
Емілію і Брон-
іслава Зуб-
рицьких – з
с. Комарни-
ки брат Ми-
хайло і бра-
това Марія;
брат Микола і
братова Анна;
сестра Катерина
і швагро Зеновій; брат Богдан і
братова Любомира та племін-
ники Марія, Людмила, Іван, Ма-
рія, Михайло, Оксана, Оля, Іван,
Михайло, Богдан, Марія і бажа-
ють їм доброго здоров’я, злаго-
ди, достатку,  любові, сімейного
затишку, Божого благословення.

Най Вашу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
А Ангел Ваш хоронитель
Хай буде із Вами завжди.
Щоб кожної миті відчули
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба нехай Вам дарує
Щастя, здоров’я і довгого

віку.

Настоятель о. Степан і хорис-
ти церкви Св. Мучеників Макка-
веїв с. Красне сердечно вітають
із ювілейним днем на-
родження
ревну хрис-
тиянку, доб-
ропорядну і
чуйну люди-
ну, хористку
– Євгенію
Ярославівну
Малетич – і
бажають їй неба
безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і довгого-дов-
гого щасливого віку.

В цей день вітаємо зі свя-
том,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Мати Пречиста обері-

гає,
Ангел Господній на крилах

тримає,
А Бог хай дарує надію й теп-

ло
На многії літа, на щастя й

добро.

Колектив Ільницької сільської
ради щиро вітає з ювілеєм – 50
– річчям від дня народження
землевпорядника –
Іллю Івановича За-
харчича – і бажає
шановному юві-
ляру міцного
здоров’я – з
роси і води,
в е л и к о г о
л юд сь ког о
щастя, родин-
ного тепла, Божої
опіки на довгій життєвій
стежині.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам добро і

щастя,
Міцне здоров’я, море благ

земних,
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться

до ніг.

Твори добро
Не ламай калину, що весною

квітне,
Не руйнуй гніздечка в полі у

траві.
А полий берізку, очисти крини-

цю
І зерна пташині в жменьці при-

неси.
Ти зроби щось добре для

ялинки в лісі,
А жорстокість викинь з серця

назавжди.
Не руйнуй гніздечка ластівки у

стрісі,
І добро в своєму серці розбу-

ди.
Марія ТАЦИН.
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Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с.
Ялове, 78 (кар’єр), Воловецький район, Закар-
патська область, реалізує пісок за оптовими ціна-
ми: Турківський р-н – 220,00 - 270,00 за 1 м3 з ПДВ
та доставкою, а також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим розрахунком.

За інформацією звертатися за телефонами: 099
72 94 996; 097 06 33 997; (03136) 25 321; (03136)
25 322.

В м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський
проект), продається 3-кімнатна квартира на 2-му
поверсі чотириповерхового будинку. Загальна пло-
ща – 70,4 м кв.,  3 кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладов-
ки, вода, газ. Потребує ремонту. Ціна – 31500 у.о.
При певних умовах – суттєва знижка. Терміново.

Тел. 0664554809; 0982740905.

Сім’я Іванни Миколаївни Микуляк висловлює глибоке співчуття
кумам Володимиру Якубовичу  та Марії Каролівні Ільницьким з при-
воду тяжкої втрати – передчасної смерті сина – Віталія.

Куми Мельники і Миньо глибоко співчувають кумі Світлані Баган з
приводу великого і непоправного горя – передчасної смерті сестри
Надії. Вічна їй пам’ять.

Педагогічний колектив та учні 3 класу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.
висловлюють щире співчуття учневі 3 класу Дмитру Ільницькому з
приводу тяжкої втрати – трагічної смерті батька – Ільницького Віта-
лія Володимировича.

Поштове відділення с. Завадівка висловлює щире співчуття лис-
тоноші с. Лосинець Галині Михайлівні Ільницькій з приводу трагіч-
ної смерті чоловіка Віталія.

Колектив залізничної станції Турка глибоко сумує з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті квиткового касира Надії Володими-
рівни Аннич і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.

Працівники відділу культури, районного Народного дому, народ-
них домів району висловлюють щире співчуття завідувачу НД с. Сту-
дівка Михайлу Михайловичу Острубацькому з приводу тяжкої втра-
ти – смерті батька.

Педагогічний колектив Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття директору школи Марії Володимирівні Марканич з приво-
ду тяжкої втрати – трагічної смерті брата – Віталія.

ГО «Бізнес-ліга» запрошує
членів організації на збори, які
відбудуться у залі засідань Турк-
івської міської ради 3 серпня
2016 р., о 14.00 год.

Явка – обов’язкова.

З 1 по 10 серпня проводить-
ся розпродаж вживаних речей в
магазині «Шопоманія», що зна-
ходиться по вул. І.Франка (у при-
міщенні колишнього світлотехн-
ічного заводу).

Ціна за 1 кг – 30 грн.

Продається будинок в м.
Самбір (1км від центру), загаль-
ною площею 107 м2, житлова
площа – 72 м2; 3 кімнати, кухня,
туалет, ванна, вода, світло, газ,
каналізація, пічне опалення, 5
сотиків землі + город.

Тел.: 0677819533. Василь.

Продається житловий будинок в с. Воютичі, 10 км від Самбора,
побудований в 1975 р., загальна площа – 116 м2, житлова – 77 м2,
20 сотиків землі. Вода, світло, газ, коридор, санвузол.

Тел.: 0677819533. Василь.

Магазин «Нові меблі» по вул. Міцкевича, 77-А в
м. Турка

У продажу: нові меблі, ліжка 2-поверхові дитячі,
дивани, ліжка, шафи, двері, столики журнальні.

Магазин «Дитячий світ» по вул. Молодіжна
здійснює розпродаж літнього одягу: футболки, май-
ки, шорти, босоніжки – знижки 10%; інший різний
товар – 20%-30%.

ЗНИЖКИ на роботу +матеріали. РЕМОНТИ будинків, квартир,
балконів п ключ. Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон. Опа-
лення, тепла підлога, водопровід, каналізація. БУДІВНИЦТВО - бу-
динки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, ба-
сейни. Ворота, паркани любої складності. Доставка матеріалів.

Тел.: (068)1455866, (095)5523950.

ЗНИЖКИ на роботу + матері-
али. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи. М’яка по-
крівля, металева, бітумна, пол-
імерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання бу-
динків, квартир. Сайдінг, фактур-
на штукатурка, короід, термопа-
нелі. Доставка матеріалів.

Тел.: (068)1455866,
(095)5523950.

Терміново продається приватизована земельна ділянка, площею
0,35 га, по вул. Травнева (Липи) в м. Турка. Є газ, вода, світло.

Ціна – договірна. Недорого.
Довідки за тел.: 0662125756.

Загублене свідоцтво про неповну середню освіту
ВК 29936059, видане на ім’я Івана Івановича Бринь-
ка, вважати недійсним.

Âæèâàíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á:
îñîáëèâîñò³ îïîäàòêóâàííÿ ÏÄÂ

Державна фіскальна служба України, у зв’язку з набранням
чинності з 1 червня 2016 року Закону України від 2 квітня 2016
року №1084-VIII „Про внесення змін до статті 189 Податково-
го кодексу України щодо стимулювання розвитку вживаних
товарів”, повідомила про особливості оподаткування подат-
ком на додану вартість операцій з постачання вживаних
транспортних засобів.

Зокрема роз’яснено поняття „вживаний транспортний засіб”,
звернено увагу на порядок визначення бази оподаткування ПДВ
при здійсненні платником податку операцій з постачання вжива-
них транспортних засобів та визначення бази оподаткування ПДВ
та податкових зобов’язань з ПДВ при здійсненні платником подат-
ку операцій з постачання вживаних транспортних засобів, придба-
них у лізингової компанії (лізингодавця) – платника ПДВ, які були
раніше повернуті фізичними особами – неплатниками ПДВ (лізин-
гоодержувачами у зв’язку з невиконанням умов договору.

Детальніше про це йдеться у листі ДФС України від 18.07.2016
№24269/7/99-99-15-03-02-17.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

ÏÐÅÉÑÊÓÐÀÍÒ
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні

та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

Іван СТРУЦЬ,
начальник  відділу  агропромислового розвитку.

ЗА КУ ПІВЕЛЬНА 
Ц ІНА 

 

ВИ Д  ТВАРИ Н  

 П О П ЕРЕДН Я  від 20.07.2016року 

Бички,   понад   400  кг 23 ,90 23,40  
М олодняк вищ а вгод. – від 350- 
400кг 

23 ,40 22,90  

М олодняк,   вищ а вгод. – до 350  
кг                          

21 ,90 21,40  

М олодняк, середньої 
вгодованості  (телиці) – вищ е 
330кг 

21 ,90 21,40  

М олодняк, середньої 
вгодованості  – до 330кг 21 ,70 21,20  

М олодняк,  сер . вгод. 18 ,00 18,85  

М олодняк, н/ сер. вгод. 18 ,00 17,50  

М олодняк, худа 12 ,50 12,00  

Доросла,  вищ ої  вгод. – від 330  20 ,80 20,30  

Доросла, вищ ої вгод. – до 330 20 ,50 20,00  

Доросла, середньої  вгод. 19 ,00 18,50  

Доросла, н /середньої  вгод. 17 ,70 17,20  

Доросла, худа 12 ,50 12,00  

Коні  I  категорії 19 ,70 19,70  

Коні  II  категорії 17 ,75 17,85  

Свині  22 ,00 22,00  

Свиноматки 21 ,00 21,00  
                 


