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9 травня відсвяткував свій 80-річний ювілей житель с. Явора
Володимир Іванович Гошовський.

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого батька, доброго,
найкращого у світі дідуся і прадіда з
нагоди славного ювілею сердечно
вітають дочка Марія, зять Іван, син
Володимир, невістки Ганна і Іванна;
онуки Віталій, Ольга, Галина, Воло-
димир з дружиною Христиною, Бог-
данна з чоловіком Павлом, Володи-
мир з дружиною Марією, Михайло з
дружиною Марією, Оксана з чолові-
ком Віталієм; правнуки Божена, За-
харчик, Андрій, Ірина, Яна, Марічка і
Денис.

Дорогій їм людині вони бажають
прожити вік в доброму здоров’ї, ра-
дості, достатку, мирі, під Божим і
людським благословенням.

Вас, наш любий, добрий, єдиний,
З любов’ю вітає вся наша родина.
Дякуєм за серце, чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку –
Спасибі від кожного з нас!
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багатий душею, меткий, роботящий,
Живіть довго, рідний, бо Ви в нас – найкращий!

Із чудовим життєвим ювілеєм, який відсвяткувала 8 травня,
дорогу, люблячу, привітну, турботливу, донечку, дружину, матусю,
сестричку Олену Олексіївну Данищук, жительку м. Турка, віта-
ють мама Розалія, Іван Антонович, чоловік Володимир, донеч-

ка Надійка, синочок Ромчик, сестра Галина з
сім’єю, брат Олег з сім’єю.

Прийми наші найщиріші  побажання
міцного здоров’я, щастя. Хай у твоєму домі
завжди панують мир і злагода, у серці –
доброта, а у справах – щедрість та вива-
женість. Господньої ласки і опіки на
довгі щасливі і мирні роки.

Дозволь Тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я, щастя щиро побажати,
На все життя, на довгий-довгий

вік!
До сотні літ дожить без горя і жур-

би,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних – з роси й води
Бажаємо Тобі всі ми!

Дорогу донечку, зятя, матусю і татуся, сестру і швагра – Ната-
лію і Олексія Богайчиків – жителів с. Бітля – від щирого серця і
з любов’ю вітають із днем народження, яке
святкували 10 травня, мама Марія, вітчим Ми-
кола, син Ростислав, дочка Соломійка, сест-
ра Ніна із сім’єю, брат Микола із сім’єю, брат
Мирослав і Василь і бажають їм: міцного
здоров’я, любові і довголіття.

Дозвольте вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті.
Хай Матір Божа від бід оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Дорогі матері! Прийміть найщиріші вітання з нагоди
прекрасного свята - Дня Матері!

Це свято особливе, сповнене щирого почуття любові,
глибокої вдячності і безмежної шани до жінки-матері.
Матір супроводжує нас усе життя. Вона відряджає нас у
дорослий світ і завжди чекає, коли ми повернемося до
батьківського порогу.  До матері ми несемо всі наші болі і
невдачі, шукаючи в її теплих і привітних очах втіхи і розра-
ди. І де б ми не були, з нами  залишаються її мудрі поради,
які допомагають  нам впродовж усього життя долати
життєві труднощі, досягати успіху і здобувати нові перемо-
ги.

Дорогі наші матері, бажаю Вам  міцного здоров’я і ро-
динного благополуччя, душевного спокою, миру і добра, впевненості в завтрашній день. Хай світлом і
добром відгукуються в душах дітей Ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість!

З повагою, народний депутат України  Андрій Лопушанський.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»

на 2019 рік

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за прийом передплати):

- 1 місяць – 17,10 грн;

- 3 місяці – 49,30 грн;

- 6 місяців – 93,35 грн;

Â²ÐÈÂ Ó ÏÅÐÅÌÎÃÓ
² Â²ÄÄÀÂ ÑÂÎª
ÆÈÒÒß  ÇÀ ÍÅ¯

Життя невблаганне… В його що-
денному вирі ми дуже часто назав-
жди  втрачаємо тих людей, які  є
зразком для оточуючих   чи при-
кладом для наслідування. Ще
зовсім молодий, повний енергії та
сил, мрій та сподівань, новітній Ге-
рой, мужній захисник та безстраш-
ний воїн Іван Сакаль пішов у
Вічність… Там, у небесних пала-
тах, разом із сотнями таких, як він,
Господь приготував йому вічний
спочинок, осяяний небаченою для
нас, на землі сущих, благодаттю.
А він її направду заслужив  своїм
коротким, але яскравим життям.
Лишень запалена його життєва
свічка горіла яскраво й промени-
сто, освітлюючи праведний  жит-
тєвий шлях боротьби та нескоре-
ності. Читаючи  численні коментарі
його друзів, знайомих  як спомин
про славного сина України, роби-
мо висновок: він був світлом для
світла, і хто йшов за ним, ніколи не
був у темряві.

(Закінчення на 2 стор.)
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Колектив працівників ветеринарної медицини району
щиросердечно вітає із ювілейним днем на-

родження, яке відсвяткувала 8 травня, Оле-
ну Олексіївну Данищук і бажає шановній

ювілярці міцного здоров’я, щастя, ра-
дості, сімейного затишку та Божої опі-

ки.
Нехай Господь завжди у поміч

буде,
А Мати Божа береже від зла,

Бажаємо здоров’я, миру, сили,
 Земної радості, любові і тепла.

Педколектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 60-
річчям завуча з виховної роботи, добру, щиру, чуйну колегу –
Марію Василівну Ковташ.

Бажаємо, щоб щастя завжди було бажаним гостем у Ва-
шому домі, здоров’я міцного, достатку. Нехай
Мати Божа Вам допомагає завжди і у всьо-
му.

У буднях робочих роки пролітають,
Робота — то другий наш дім.
Любов і натхнення нехай процвіта-

ють
Щоднини у серці Вашім.
Колего, ми хочемо Вам побажати,
Щоб чистим і добрим був шлях,
 Щоб Вам удача завжди посміхалась,
І щастя сіяло в очах.

Сьогодні всі, хто знав Івана,
пригадують шкільні, юнацькі та
армійські життєві історії. Ще де-
кілька днів тому вони були наче
буденними, а зараз надзвичай-
но важливими, по крупинці
зітканими в його біографії, яка
вже стала славною історією, що
згодом золотими літерами буде
вписана в трагічний літопис бо-
ротьби з московськими окупан-
тами, який, без сумн-
іву, закінчиться вели-
кою перемогою. А
відтак, і пожертва на-
шого Героя не буде
марною.

Він не був таким, як
усі. Він був особливий,
напевно, добре розу-
міючи, що життя має
сенс лише тоді, коли
живеш заради ко-
гось, крім себе. Зреш-
тою, він міг, як багато
його однолітків, захо-
ватися від армії, по-
їхати на заробітки в
Польщу чи Чехію, за-
робити там, придба-
ти гарне авто й вихва-
лятися: «Подивіться,
який я»… Але це не
для нього. Іван був
патріот – не фейсбуч-
ний чи диванний,
біля телевізора,  а
справжній і відпові-
дальний. Знаючи й добре розу-
міючи ризики й небезпеки, він
вибрав тернистий, але благо-
родно світлий шлях, яким ідуть
лише мужні, справжні сини Ук-
раїни. Понюхати пороху і відчути
на собі воєнне лихоліття йому
довелося ще зовсім молодому.
Закінчивши восьмирічну школу
в рідному селі Завадівка, всту-
пив до Самбірського технікуму
економіки та інформатики на
спеціальність « програмна інже-
нерія». Здобувши освіту, підпи-
сав військовий контракт. А вже
згодом, у 2013 році, продовжив
навчання за спеціальністю у
Тернопільському національно-
му економічному університеті на
заочному відділенні.

Спочатку проходив службу в
53-ій комендатурі охорони та
обслуговування військово-
морських сил, а з 2015 року пе-
ревівся у 137-ий батальйон
морської піхоти 35-ї окремої
бригади морської піхоти. Ось що
пригадує, зі сльозами на очах,
його колишній командир розві-
двзводу, і бойовий товариш Та-
рас Чмут: « Ми з Ванею познай-
омилися взимку 2016-го, в Ми-
колаєві, на першому британсь-
кому курсі підготовки для молод-
ших сержантів. Він тоді вже слу-
жив у 137-му батальйоні морсь-
кої піхоти. Навесні я перевівся
до них у розвідвзвод – і ми слу-
жили разом. Я був командиром
взводу, а він – моїм заступником,
старшим сержантом взводу.
Пройшов декілька курсів підго-
товки з британськими інструкто-
рами, брав участь у міжнарод-
них навчаннях «Сі Бриз - 2016»,
мав досить багато різних наго-
род. Ваня був спокійним, тихим,

Â²ÐÈÂ Ó ÏÅÐÅÌÎÃÓ
² Â²ÄÄÀÂ ÑÂÎª
ÆÈÒÒß  ÇÀ ÍÅ¯

(Закінчення.
Початок на 1 стор.)

врівноваженим і розумним. Не-
зважаючи на молодість, якісно
виконував службові обов’язки і
всі поставлені завдання. На ньо-
го можна було повністю поклас-
тися – і не думати, що щось буде
не виконано, зроблено не так,
або з проблемами. З ним було
дуже комфортно працювати. Він
був справжнім командиром. Я
вважаю, що Ваня був об’єктив-
ним і справедливим прикладом
для особового складу. Зразком
сержанта морської піхоти – у всіх
відношеннях: за фізичною підго-

товкою, рівнем знань, володін-
ням навичками і вміннями».

За час служби   в Івана Сакаля
було три ротації в зону АТО. Пер-
ша – у 2014-15 рр., у складі роз-
відувально-тактичної групи
морської піхоти поблизу Широк-
іного, Павлополя, Талаківки, Гну-
тового; друга – у районі Чемар-
лика. На жаль, третя стала тра-
гічною.  На одному із бойових
завдань снайперська куля воро-
га увійшла в районі правої ви-
лиці, а вийшла в зоні лівої ло-
патки. Було пошкоджено всі жит-
тєво важливі органи. П’ять діб за
його життя боролися кращі хірур-
ги та реаніматологи військового
госпіталю в м. Дніпро, але пора-
нення не залишило шансів на
життя. Тоді  разом з Іваном заз-
нав поранення в ногу ще один
морський піхотинець з його роз-
відувального взводу, життю яко-
го ніщо не загрожує, третього
взяли в полон і згодом тіло уби-
того вороги повернули, запако-
ваним у мішку.

«Людина мала свої переко-
нання – правильні, щирі. Служ-
бу він ніколи не сприймав як
просто роботу. Ніколи не мріяв
про військову кар’єру. Та коли в
Україну прийшла  війна – він
пішов захищати свою країну. Як і
всі ми… Коли у вересні 2017-го
мій контракт закінчився йому до
завершення контракту залиша-
лося десь два місяці, або й мен-
ше. Спочатку він теж не збирав-
ся підписувати новий контракт.
Але потім передумав. І я умовив
його прийняти посаду команди-
ра  взводу. Він говорив, що вирі-
шив підписати контракт і побути
ще одну ротацію, а після –
звільнитися за станом здоров’я.

Але захід в АТО затягнувся – на
Донбас вони вийшли аж через
рік. Вані до завершення триріч-
ного контракту залишалося не
більше року. Вони зайшли у
місцевість трохи вище за картою,
ніж стояли до цього. На новому
місці розвідці було де походити і
що робити. Він розповідав, що
вони дуже активно там почали
працювати. Багато чого робили.
Все обіцяв: «Потім відео пока-
жу, фотки скину». Під час однієї
з таких   класичних для розвідки
операцій Ваня дістав важке по-
ранення. Ми розмовляли по те-
лефону того дня. Перекинулися
декількома словами. А після
Ваня сказав, що готується до
виходу –  і запропонував  здзво-
нитися увечері. Але – не судило-
ся», –  продовжує розмову Чмут.

Звістка про загибель Івана
Сакаля невимовним болем
відбилася в серцях його зем-
ляків, зрештою, всіх небайдужих
жителів Львівщини й України.
Траурний кортеж з домовиною
Героя зустрічали в багатьох
містах Львівщини, організовую-
чи прощання. Сотні людей зуст-
річали Героя  й на Турківщині.

«Зовсім молодий хлопчина,
але скільки в ньому мужності
було і патріотизму. Напевне, по
генах передалось. Одразу після
школи  хотів стати військовим, як
брати його дідуся. Ще на почат-
ку 2014-го підписав контракт  і
пішов в АТО. Останній раз в село
приїздив на Різдвяні свята. При-
вітний, завжди усміхнений. На
тему війни не любив говорити, як
і кожен військовий. Але завжди
повторював : «Все буде добре.
Ми переможемо!» – розповідає
Завадівський сільський голова
Мар’ян Сакаль.

Сотні односельців та жителів
району, бойові побратими про-
воджали нашого Героя на вічний
спочинок. Його похоронили в
рідному селі Завадівка.

Співчуття рідним та близьким
висловлюють  голова Турківської
РДА Олександр Лабецький та
голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк.

Важко передати біль батьків,
тим більше знайти слова розра-
ди. Це непоправне горе, яке
вічно  болітиме батькові Воло-
димиру Йосиповичу  та матері
Руслані Володимирівні, рідному
братові Михайлу, який також є
учасником АТО, в недалекому
минулому – контрактник 24-ї
механізованої бригади. На своїй
сторінці у Фейсбук він написав:
«Пишаюсь тобою. Ти завжди був
моєю опорою, і я завжди рівняв-
ся на тебе. Жаль, коли хтось
віддає своє життя за Україну, а
хтось на цьому заробляє. Ти
вічно будеш жити в моєму серці.
Ти не побоявся, і коли треба було
в 2014 році ти пішов   відстоюва-
ти і захищати Україну.   Вічна
Пам’ять тобі, брате, спочивай з
миром. Думаю, там не буде
війни, де ти зараз. Слава Ук-
раїні! Слава Нації! Україна – по-
над усе!»

Так трагічно перервався кра-
сивий стрімкий політ славного
карпатського сокола, показав-
ши нам усім, як треба жити та як
треба любити людей та Україну.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

МАТЕРИНСТВО –
ЦЕ НЕЛЕГКО

За чотири місяці поточного року у пологовому відділенні Турк-
івської КЦРЛ  з’явилися на світ Божий 119 діточок. Народження
кожної дитинки – це радість для батьків, родини, але, крім того,
ще й велика відповідальність. Напередодні Дня матері  я зустр-
ілася із завідувачем пологово-гінекологічного відділу Турківсь-
кої КЦРЛ, лікарем акушер-гінекологом, яка своїми руками,  за дов-
гий період праці на ниві медицини, прийняла під час пологів не-
зліченну кількість  новонароджених,  люблячою мамою і турбо-
тливою бабусею, прекрасною жінкою – Євгенією Артимович. За-
дала  Євгенії Василівні: чи справді материнство – це не завжди
легко?

– Материнство – це природний процес, хоча й складний, – розпочала
розмову лікарка. – І якщо майбутня мама відноситься до свого здоров’я
абияк – курить,  зловживає спиртним, є наркотично залежною, не слідкує
за загальним станом свого здоров’я, тяжко працює, вкрай погано хар-
чується,  постійно перебуває у стресових ситуаціях, то материнство
може стати й небезпечним. Адже все це відіб’ється на здоров’ї її дитини.
Готуючись стати матір’ю, кожна жінка  чи дівчина має обов’язково поду-
мати над цим. Адже здоров’я людини  – її дитини – має бути на першому
плані.

– Часто можна чути про постродовий синдром. Що це таке?
– Так, таке явище є, але воно не довготривале. Певний відсоток жінок-

майбутніх мам, десь 10-15 процентів, страждають на нього.  Його ознаки
– роздратованість,  різкі і часті перепади настрою, сльози без причин,
помітна втомлюваність, порушення апетиту, апатія. Виникає він у збої
гормональної системи під час вагітності і навіть пологах. Але ні ми, ні сама
жінка не в змозі вплинути на цей фактор. Можна лише уникнути  причин, які
погіршують цей стан. А погіршити його можуть відсутність допомоги, сильна
втома, фізіологічні ускладнення після пологів,  навіть  такий прояв як него-
товність до ролі матері.  І якщо вчасно не втрутитися, такий стан може
перерости у справжню депресію.

– У чому вона проявляється?
– Породілля відчуває безнадію, її ніщо не цікавить, вона  сильно втомле-

на, не може спати, і взагалі заснути їй дуже важко, усе, що відбувається
поруч, сприймає з негативом, апатією. Тому рідні, які оточують таку жінку,
мають з розумінням віднестися до  її стану,  не загострювати ситуацію, а
медики посприяти швидкому виходу з нього. З депресії можна вийти.

– Євгеніє Василівно, я знаю, що  ваше відділення уже багато
років має статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».

– Такий статус надають тим медичним закладам, в яких діти в перші
хвилини після народження потрапляють в обійми мам. Ми  немовлят  при-
кладаємо до грудей матері, і більше вони не розлучаються. Діти почина-
ють смоктати  груди в перші години після пологів і отримують тільки груд-
не молоко. Ціннішого харчування для дитини, аніж грудне молоко, не може
бути. Грудне вигодовування зараз на першому плані.

– Але для того, аби вигодовувати дитину грудьми,  для матері
має бути збалансоване харчування?

– Так,  мама має харчуватися різноманітною, поживною і корисною
їжею. І забути про  всілякі дієти для мам.  Це пережиток минулого. Щодо
фізичної активності, то у перші сорок днів після пологів  мамі треба бути
дуже обережною, обов’язково  прийти  до лікаря  на обстеження. Часто
бувати на свіжому повітрі,  вийти на  кілька хвилин з дому чи квартири на
прогулянку, тобто знайти час і на себе. Хочу сказати, що сьогоднішні мами
дещо відмінні від колишніх. У тому, що приділяють більше уваги емоційно-
му стану дитини. Де колись так з візочками мами гуляли, як зараз. Не було
часу глядіти за дитям. Зараз в більшості випадків  відповідальні матері
знаходять цей час, навіть жартома кажуть: турбота про дитину – як робо-
та.

Тож,  у переддень свята, хочу побажати всім матерям  міцного
здоров’я і наснаги, і не забувати любити себе. Але любити так, щоб
ця любов не поглинула, не перекреслила  всі інші аспекти вашого
життя, яке дається нам тільки раз.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.
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… Юний хлопець пригнав з
пасовища худобу, кинув палицю
в кутку біля хати, як почув, що
якийсь військовий по-російськи
голосно сказав: «Ты – Ваня Кос-
тышак? Ты родился 3 декабря
1926 года? Через день, чтоб
был готов прибыть в Турку на
сборный пункт. Мы, парень, та-
ких, как ты, забираем на войну».

Російську батько почув впер-
ше, але зрозумів мову військо-
вого. Хотів сказати, що йому
лише 17 років і 10 місяців, і
він єдиний син у батьків.

Ридаючи, вийшла з хати
мати, впала в ноги військо-
вому і почала в сльозах бла-
гати не забирати її Івана на
війну. Він зовсім юний. Та
військовий віштовхнув згорь-
овану матір. «Ваш сын, вижу,
спортсмен, читать, писать
умеет, сильный, стройный.
Не плачь, мать, разобьем
фашистов, твой сын, воз-
можно, вернется живым до-
мой».

На свято Покрови, 14 жов-
тня 1944 року, мій батько,
разом з багатьма молоди-
ми чоловіками і хлопцями,
попрощався з рідними, сусі-
дами і своїм селом Присліп.
Невдовзі вони вже були на
військових навчаннях в селі
Бітля.

Надворі стояла осінь – з
холодними дощами, замо-
розками.

Матері, молоді жінки йшли
босі пішки з села і несли убогу
їжу своїм синам і чоловікам
(тепер уже солдатам) у Бітлю, бо
знали, що вони голодні, що
вдень і вночі їх посилено трену-
ють. День ішли до самої ночі
лісами, стежками на цей пол-
ігон, а додому вертались  наступ-
ного дня: змарнілі, заплакані, го-
лодні. Та прийшов той день, коли
батько мій сказав матері своїй,
щоб уже не несла передачу, бо
завтра їх забирають на фронт.

«Не плачте, мамо, я ж закін-
чив  два класи церковної школи
і буду вам кожен день писати
листи. На війні не так страшно,
бачите, як нас, молодих, тут ба-
гато, і ми всі йдемо воювати». Як
міг, батько заспокоював згорьо-
вану матір. «Моліть Бога всі, щоб
я не загинув, щоб не був тяжко
поранений».

– Синочку, я обіцяю збудувати
каплицю, і Бог тебе врятує, я по-
бачу тебе ще живим.

Так мій юний батько потрапив
у саме пекло війни. Дали йому
кулемет «Максим». Командир
наказав солдатською лопатою
викопати укриття і прикривати
наступ наших солдатів безпе-
рервними кулеметними черга-
ми. «Пам’ятай: ти повинен за-

безпечити наш наступ і залиши-
тися живим».

Після успішного закінчення
бою кулемет (який важив 28 кг,
а з різними деталями ще 4 кг)
прикріпляєш до плечей і так по-
пластунськи добирайся до ос-
новної частини війська», – дав
настанови командир.

 Так зі своїм «Максимом», з
боями в морози, вдень і вночі,
батько визволяв Польщу, потім
Чехію.

У боях був поранений, конту-
жений, від розриву снаряда по-
руч йому вибуховою хвилею по-
шкодило обидві барабанні пере-
тинки в вухах. До кінця життя він
недочував, потім оглух.

Батько розповідав, що в одно-
му бою німецький кулеметник
помітив його  і почав безперес-
танку стріляти. Від його пострілів
батька глибоко  присипало зем-
лею разом з «Максимом», який
уже заглох. Німець подумав, що
батька вбив, перестав стріляти.
Глибоко засипаний землею
батько не міг поворухнутись. Він
довго відкопував землю. Наста-
ла ніч, а до поверхні ще далеко.
Цілу  добу він викидав цю зем-
лю, відкопав кулемет і на другу
ніч вийшов на поверхню. А де ж
наша армія? Як її відшукати? Ко-
мандир подумав, що батько за-
гинув, і ніхто його не шукав. Лише
на третю добу він, ледве живий
(рятувала річкова вода, яку він
на шляху зустрічав), дійшов до
своєї частини, де вже командир
і солдати – друзі, пом’янули його
100 грамами сталінської горіл-
ки. На щастя, не встигли посла-

ти батькам похоронку. За цей
подвиг батька нагородили орде-
ном Слави.

Батько здійснив ще кілька
подвигів, коли частина нашої
армії потрапила у так званий
чеський котел. У Берліні вже
святкували День Перемоги, небо
розгромленого Берліна освічу-
вали салюти нашої армії, а мій
батько з великою групою сол-
датів вели активні бої з ворогом.
Батько так  героїчно поливав ку-
лями зі свого «Максима» німців,
що це дало змогу піти в наступ і
невдовзі взяти Прагу. За
мужність і винахідливість бать-
ко тоді був нагороджений меда-
лями «За бойові заслуги», «За
Прагу», «За Варшаву», «За
Берлін» і орденом Великої

В і т ч и з н я н о ї
війни І ступеня.

Після перемо-
ги батька не
відпустили додо-
му. Командуван-
ня вирішило, що
він повинен ще
служити в армії,
як і багато інших,
молодих за
віком фронто-
виків, які з-під
влади Польщі,
потрапили в Ра-
дянський Союз,
Червону армію.

П р и г а д у ю ,
батько розпові-
дав, як чехи,
коли наші солда-
ти йшли строєм
по вулицях Пра-
ги, кидали їм під
ноги квіти,
розквітлі гілки
дерев, зі сльоза-
ми на очах віта-
ли їх словами:
«На здар,

братці, на здар» і навіть става-
ли перед ними на коліна із вдяч-
ності.

А потім, через кілька днів
відпочинку, батальйон, в якому
служив батько, чомусь пішки з
Польщі перекидали на Україну.
День і ніч ішли, валилися з ніг,
спали на ходу. Уже ніколи не
дізнаюсь, чому так було виріше-
но? Так вони дійшли до Станіс-
лавської (тепер Івано-Франкі-
вської) області, зокрема  міста
Болехів, де в лісах було багато
бандерівців – патріотів, яких вби-
вали, брали в полон, катували
енкаведисти.

Солдатам з батькового ба-
тальйону дали відпочити кілька
днів. Саме там мого батька оф-
іцер-енкаведист мав розстріля-
ти. А справа була така. Під лісом
в Болехові стояла хата, в якій пе-
реховувались більше десяти
оунівців. Одні двері цієї хати
відкривались в бік лісу, а передні
– до дороги, до хвіртки. Чомусь
енкаведистський офіцер звер-
нувся до батькового командира,
щоб зі своїх солдатів дав йому
стрільця-снайпера, який би не-
помітно підібрався до цієї хати

під лісом і кинув одну гранату
саме в задні двері, тоді оунівців
знищать при виході з передніх
дверей.

Я досі, через 60 років після
цієї розповіді, дивуюсь, як мій
батько, який не міг мати зв’язку
з оунівцями, зрозумів у цю смер-
тельну мить, що хлопцям-патрі-
отам треба дати втекти. І батько
кинув гранату не у задні двері, а
у  кут хати, і хлопці всі втекли до
лісу. Сильно озвірів енкаведис-
тський офіцер, вийняв пістолет і
навів на батька. За коротку мить
армійський офіцер, який добре
знав і поважав батька, заступив-
ся за нього, пояснивши, що бать-
ко був дуже втомлений великим
пішим переходом.

У кінці травня 1945р. батько
прибув на військову службу у
місто Горький на березі Волги.
Розповідав у моєму дитинстві,
якою нестерпною була ця служ-
ба. Влітку – до +50° спеки, а
взимку – до -50° морозу. У 1946
році був страшний голод на По-
волжі. Солдатам давали їсти
лише кип’ячену воду, в якій пла-
вало кілька горошин. Від такого
харчування і постійних навчань
у батька з голоду ноги розпухли
так, що стягнути з ніг солдатські
чоботи вже не міг. Але ніхто на
це не звертав уваги.

Одного холодного зимового
дня прийшов вагон замерзлої
картоплі. Батька і ще кількох
російських  солдат заставив ко-
мандир киркою розбивати цю
замерзлу докупи  картоплю.
Батько тихцем взяв одну замер-
злу картоплину до рота, думав,
розморозить і з’їсть, бо від го-
лоду падав з ніг. Та один з росі-
ян побачив це і доповів коман-
диру. За  цю картоплину батька
хотіли розстріляти. І лише
військові нагороди врятували
його від смерті. Через півтора
року такої армійської служби
батько нарешті повернувся до-
дому. Родичі і сусіди не могли
його впізнати: ходячий скелет.

Сьогодні дивуюсь,як і коли мій
батько вивчив оунівські пісні.
Коли трохи випив спиртного, то
півсела чуло пісню:

 Там під Перемишлем
Висока могила
Ой там спочиває
Вся наша дружина.
Чи ви, хлопці, спали?
Чи ви в карти грали?
Що ви Україну
Москалям віддали?...
А про армійські військові пісні

вже й не кажу. Він знав їх стільки,
що можна збірку пісень мого
батька видавати. Іноді, маючи
депресію від війни, міг співати
цілу ніч, і ми всі п’ятеро дітей зас-
нути не могли, тому й знаємо все
те, що знав наш батько. 9 трав-
ня для батька завжди було ве-
ликим святом.

Важка робота в колгоспі, хво-
роби, пожежа в домі, смерть
трьох молодих синів підірвали
його здоров’я остаточно: в не-
повних 73 роки, він покинув цей
світ.

Сумним стало наше подвір’я.
Ніхто не співає, не грає на баяні.
Мій покійний брат Микола зни-
щений комуністами. Лежать на
цвинтарі в один ряд і батько і  три
брати. І більше ніхто не співає:

Ой Богдане, Богданочку,
Славний наш гетьмане.
Нащо віддав Україну
Москалям поганим?

Катерина КУДРИЧ.

«ÆÈÂÈÌ Ó ÏÎËÎÍ
ÍÅ ÇÄÀÌÑß!»

Болючий спомин про батька
Саме такі слова говорив мій покійний батько, коли йому було

нестерпно важко в житті. Їх він закарбував у своїй  пам’яті ще
в роки війни з фашистами. Він так часто промовляв ці слова,
що всі односельці, друзі-фронтовики навіть в горобину ніч пізна-
вали батька, та й  тепер, через десятки років, молоді чи се-
реднього віку чоловіки повторюють їх. Та почну спочатку і
розкажу вам про бойове і мирне життя мого батька, який пішов
з життя 28 листопада 2000 року.

Дорогу дружину, прекрасну
маму, бабусю, сестру, житель-
ку с. В. Висоцьке – Марію Ва-
силівну Мершинець – з юві-
леєм – 60-річчям від дня на-
родження щиро вітають чо-
ловік Василь,
дочка Іван-
на, сини
Василь і
Михайло,
н е в і с т к и
Світлана та
Яна, онуки Ірина,
Оля, Поліна, Ок-
сана, Ліля, Міша і Матео, бра-
ти Микола та Любомир з сім’я-
ми і бажають іменинниці
міцного здоров’я, родинного
тепла, Божого благословення
на щодень і многії літа.

Літа відлітають лелека-
ми в вирій,

У далі безкраї, за обрій ле-
тять,

А Вам, дорогенька, на ниві
життєвій

Сьогодні від роду уже 60!
Тож щиро вітаємо з радіс-

ним святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце заві-

тає,
Добром Господь благо-

словляє.
Хай Мати Пречиста обер-

ігає,
Ангел Господній на крилах

тримає,
А Бог хай дарує надію й

тепло
На многії літа, на щастя

й добро!

Продається автомобіль
мінівен «Chrysler Grand
Voyager» 2002 року випуску, дви-
гун – 2,5, дизель, механічна ко-
робка передач, 7-місний, шкіря-
ний салон, колір – асфальт.

Ціна – 6400 у.о.
Тел.: 0959450999,

0674201248.

Дорогу сваху – Мирославу
Василівну Теслюк, жительку с.
Верхнє Висоцьке, сердечно
вітають із ювілеєм свати і ба-
жають  шановній ювілярці,

аби Господь
дарував їй

добре здо-
р о в ’ я ,
радість і
достаток,
любов і
з л а г о д у,

свою ласку і
благословен-

ня.
З радістю рідненьку сва-

ху зі святом вітаєм,
Вам ми, свахо, в морі щас-

тя купатись бажаєм,
Хай здоров’ячко щоденно

тільки прибуває,
І добро домівку Вашу хай

не обминає!
Нехай Вам, люба, у будні і

свята
Лиш радісні вісті прихо-

дять до хати.
Хай збудуться легко всі

добрі надії,
А серце від щастя завжди

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї, ВС 044057
від 06.12.2010р., видане
відділом у справах сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА на ім’я Рок-
солани Володимирівни Земан,
вважати недійсним.
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з ювілейним днем народження

медсестру поліклінічного відділення Ольгу Климен-
тівну Бліхар і бажають шановній ювілярці міцно-
го здоров’я – з роси і води, невичерпної життє-
вої енергії, родинного тепла, мирного неба
над головою, благополуччя, довголіття.

Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Сердечно вітаємо дорогих, надзвичайно добрих, працьо-
витих, люблячих, дбайливих, чуйних, турботливих жителів с.
Верхнє Висоцьке – Миколу Івановича і Тетяну Романівну На-
дичів – з 25-річчям подружнього життя, яке відзначатимуть
14 травня. Бажаємо їм міцного здоров’я, злагоди, любові,

достатку, добра і рясних Божих благословінь.
Всією родиною вас ми вітаємо,

Довгого віку і щастя бажаємо.
Хай вам сонце сміється,
Хай вам все у  житті удається.
Хай вас обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва доро-

га.
Хай щастя рікою в житті ллється,
Хай хліб і до хліба у домі ведеться,
Ми дякуєм Богу, що ви у нас є,

Хай силу й здоров’я Господь вам дає.
З любов’ю – тесть Роман, теща Марія, брати Ростислав і

Василь з сім’ями, сестри Наталія, Ольга і Галина з сім’ями.

Колектив Ільницького НВК щиросердечно вітає з ювілей-
ним днем народження – 70-річчям – колишнього вчителя
математики Феодосію Максимівну Черчович і просить у Гос-
пода, аби дарував шановній ювілярці міцне здоров’я, світлу
радість у житті, достаток, любов, мир, Своє благо-
словення на многії і благії літа!

Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється

милість,
Любов і шана від людей.
Хай Божа Мати Вас завжди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі многії літа!

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу дружину, маму, бабусю
і сестру – Ірину Миронівну Жданянчин (Пилипів) із 66-річям
від дня народження сердечно вітають люблячий чоловік Іван,
дочка Іванна, зять Олег, дочка Марія, зять Михайло, син Ми-
кола, невістка Надія; онуки – Юлія, Павло, Петро, Павло,
Петро, брат Роман з сім’єю і бажають дорогій іменинниці
неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку!

Скільки в житті вже зроблено,
Скільки різних доріг переходжено.
Хай все буде утричі продовжено,
Хай удвічі буде помножено.
Розминайтесь в дорозі зі старістю,
А стрічайтеся тільки з радістю.
І ніколи не знайте утоми
На добро усім людям і дому.
І у цей щасливий день
Ми щиро хочем побажати.
Нехай і надалі стелиться Вам
Щаслива життєва дорога,
В любові й достатку множаться літа.
Хай несуть тільки радість із собою роки.
Хай збуваються мрії, бажання, думки.
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А доля всміхалася щедро не раз.
Хай люди шанують, повагу дарують,
Злагода й мир завжди панують.
Бажаємо те, що щастям звуть люди.
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.
Хай Господь здоров’я посилає,
А Ангел-охоронець Вас оберігає.

Колектив Самбірського управління водного господарства
щиро вітає з 60-річчям інженера-гідротехніка Михайла Олек-
сандровича Вишотравку, яке він відсвяткував 7 трав-
ня, і бажає шановному ювіляру міцного здоро-
в’я, великого людського щастя, довголіття.

Сьогодні рівно шістдесят у Вашому
житті минає,

А скільки їх ще на шляху, про це ніхто
не знає,

Тож зичимо в здоров’ї вік прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити,
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися.

Присутні хвилиною скорботної
задуми вшанували пам’ять
жертв Другої світової війни 1939-
1945 років. Священнослужителі
біля військового поховання на
міському кладовищі відслужили

панахиду за загиблими у Другій
світовій війні та українсько-
російській війні на Сході Украї-
ни.

«Сьогодні ми відзначаємо
День пам’яті та примирення та

74-у річницю перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні. Ко-
жен з нас розуміє, що найдо-
рожчим є мир, найсвятішою –
перемога над ворогом, який
бажає смерті ближнього, зазіхає

на чуже, зневажає твою Батькі-
вщину, віру, культуру, твоє право
на життя і свободу.

Розуміння цього нас єднає і
робить сильнішими. А у пам’яті
назавжди залишаться імена тих,

ÇÃÀÄÀËÈ ÒÐÀÃ²×Í²
ÑÒÎÐ²ÍÊÈ

ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯
Турківщина приєдналася до загальноукраїнської акції «Пер-

ша хвилина миру», яка приурочена до дати підписання акта
про капітуляцію нацистської Німеччини. Так 8 травня в місті
Турка на міському кладовищі зібралося багато турківчан для
відзначення   Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні.

хто у боротьбі та війнах віддав
своє життя за рідну Україну.

Ми схиляємо голови перед
світлою пам’яттю героїв, які за-
хистили нас в 20-му сторіччі, доб-
ровольців та бійців Збройних
сил України, які загинули на
Східному кордоні вже у наш час,
всіх, хто загинув у боротьбі з не-
нависним ворогом, захищаючи
рідну землю. Віддаємо глибоку
шану кожному, хто боровся та бо-
реться за Вільну та Соборну Ук-
раїну.

Миру всім нам, єдності, свобо-
ди, щастя, злагоди та добробуту
кожній родині!» - зазначив у
своєму виступі заступник голови
Турківської райдержадмініст-
рації Юрій Лило.

У поминальних заходах також
взяли участь голова Турківської
районної ради Володимир Ло-
зюк, Турківський міський голова
Геннадій Когут, помічник депута-
та Верховної Ради України Анд-
рія Лопушанського Ірина Кіра,
яка разом із всіма небайдужи-
ми, хто прийшов на міське кла-
довище, поклала квіти від народ-
ного депутата до могил загиблих,
а також воїни-афганці, ліквіда-
тори аварії на Чорнобильській
АЕС, громадські активісти, пра-
цівники установ та організацій
міста, учні шкіл, духовенство.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

Що ви можете зробити для зміцнення миру в
усьому світі? Ідіть додому і любіть свою сім’ю.

 Нам не потрібні зброя і бомби. Аби перемогти
зло, нам потрібні любов і
співчуття. Всі труди любові – це
труди заради миру.

 Легко любити дальніх, але не
так легко полюбити ближніх.

 Коли ти засуджуєш людей, у
тебе не залишається часу на те,
щоб їх любити.

 Щоби створити сім’ю, достат-
ньо полюбити. А щоби зберегти
– потрібно навчитися любити і
прощати.

 Нехай кожен, хто приходить
до тебе, піде кращим і щаслив-
ішим.

 Гордий завжди ображений.
Смиренний ніколи не сердить-
ся, бо ніщо його не принижує.
Гордий шукає любові до себе.
Смиренний  любить сам, нічо-
го не очікуючи навзаєм!

 Люби, і нехай любити буде
для тебе так само природно, як
і дихати. Нічого не вимагай.
Нічого не очікуй. Якщо щось
приходить до тебе, будь вдячний. Якщо нічого не
приходить, значить, цьому й не треба було при-
ходити.

 Найважливіші ліки — ніжна любов і турбота.
 Геть не обов’язково робити щось велике. Мож-

на робити і щось маленьке, але з великою любо-
в’ю.

 Розчарувавшись в одній людині, не карайте іншу.
Всі люди різні. Не втрачайте здатності довіряти,
вірити і любити.

  Слова підбадьорення і
привіту можуть бути коротки-
ми, але у них безконечне
відлуння.

 Усе, що ви робите, робіть із
любов’ю, або взагалі не
робіть.

  Усміхайтеся одне одному,
усміхайтеся своїй дружині, ус-
міхайтеся своєму чоловікові та
своїм дітям – не важливо, до
кого ви усміхаєтеся, – це до-
поможе вам пройнятися
більшою любов’ю до людей.

 Що більше любові, муд-
рості, краси і доброти ви
відкриєте в собі, то більше ви
помітите їх у довколишньому
світі.       .

 Бог посилає нам випробу-
вання, щоб ми, долаючи їх,
зміцнювалися, а не впадали у
відчай.

 Поширюйте любов повсюд-
но, хоч би де ви перебували, і

насамперед у власному домі..
Любов – це плід, який дозріває будь-коли, і до

якого може дотягнутися будь-яка рука.
Я ніколи не вступлю до руху проти війни. Поклич-

те мене, коли з’явиться рух за мир.
 Найбільша вбогість – це вбогість серця.

Підготував Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.

ÑÈËÀ Â²ÐÈ
20 заповідей Матері Терези

Матір Терезу називають найвпливовішою жінкою світу, а її життя – найбільшою подією XX
століття. З її висловлювань давно укладають своєрідні заповіді. Ось найвідоміші з них.
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Освятили його 22 грудня, в
день свята св. Анни. Цей зимо-
вий день був похмурий і холод-
ний, до того ж, ще й трусив
сніжок. Але, не дивлячись на не-
сприятливу погоду, коли свяще-
ники (їх було два) освятили цей
хрест, над селом і над хрестом
з’явилась веселка. Це свідчить
про те, що Бог благословив цей
хрест і працю тих, що його виго-
товили, і взяв під свою опіку не
тільки Бітлю, а й усю Україну, в
честь якої споруджено хрест.

Після такого Божого провиді-
ння жителі села вирішили осві-
тити його, щоб милував очі лю-
дей не тільки вдень, але й уночі.

Підвісний провід СІП-10, діод-
ну гірлянду і екскаватор, що ви-
копав ями під стовпи, оплатив
автор цієї статті – Микола Сте-
панович Михайлик. Решта мате-
ріалів подарували жителі села, і
не тільки. Депутат обласної ради
п. Михайло Ільницький – 6мм
дріт для зв’язування (пасинку-
вання) дерев’яних стовпів з бе-
тонними пасинками і саджанці
туї. Пасинки дарували (їх вико-
ристано 17 штук) жителі села.
Хочу відмітити доброту жителя с.
Сянки Івана Харьо. Він подару-
вав на цю добру справу чотири
пасинки. А також Мирона Михай-
лика, який вклав багато праці, а
саме: запасенкував 17 стовпів,

сам закріпив  весь електроп-
ровід на всіх стовпах і підключив
до джерела електроенергії.
Висловлюю від себе і від грома-
ди села щиру подяку о. Михайлу
(Завущаку), який морально зав-
жди активно підтримує і бере
безпосередню участь не тільки
в церковних, але й в громадсь-
ких справах. Він завжди підка-
же і фахово порадить, який по-
трібно використати матеріал.
Так для освітлення хреста він
знайшов недорогу і якісну
гірлянду (діодну стрічку). Та не
тільки словом, але й фізично о.
Михайло, де потрібно, прикладе
свої руки і підставить своє пле-
че. Без його допомоги й тут не
обійшлося, коли піднімали сто-
впи.

По-різному доклались до цієї
святої справи, крім вище згада-
них, жителі села: Микола Готраш;
Василь П. Михайлик; Володи-
мир І. Михалко; Ярослав І. Брян-
чик; Андрій Ф. Брянчик; Володи-
мир І .Куник; Степан Малетич;
Володимир М. Ільницький; Іван
П. Михалко; Іван С. Гомзяк; Ми-
хайло Цюркало; Мирон-Дмитро
О. Лабецький; родина Павло і
Марія Кузьовичі; Микола Мик.
Савчак пожертвував 250 грн.;
Іван Ів. Джуринець; Єва Ясінсь-
ка; Іван Ф. Михайлик; Олекса Дм.
Клюйник; Юрко М. Тяжкун; Ми-

кола Данило; Микола І. Михай-
лик; Людмила Михайлик; Мирон
В. Фазан; Мирон І. Цап; Микола
Федько; Нестор В. Яцейко; Ми-
хайло В. Повханич; Василь Мик.
Сверлович; Іван Ф. Фазан; Ва-
силь Юрк. Тяжкун.

Не дивуйтесь, дорогі читачі, що
такий довгий список тих, що док-
лали свої сили, а  також пожер-
твували пасинки. Це тому, що
наприклад: людина дарує паси-
нок, що закопаний на її зе-
мельній ділянці. Інша викопує
його, а ще інша  возом відвозить
на місце прокладання елект-
ролінії, і їй допомагає ще одна
людина. Головне, що вони за це
грошей не брали, а робили без-
коштовно. Також і пасинки да-
вали безкоштовно.

Завдяки спільній і дружній
підтримці вище вказаних доб-
родіїв, у переддень Великодніх
Свят Ювілейний Хрест засяяв
яскравим світлом, яке видно на
багато кілометрів. Усі, хто бачить
це, не залишаються байдужими
і просять Бога, щоб Він усім, хто
доклався до цієї благородної
справи, дарував здоров’я.

Я дякую ще раз усім, хто дару-
вав матеріали, і тим, що допо-
магали в спорудженні елект-
ролінії. Бажаю їм  усім міцного
здоров’я, щастя і многая і бла-
гая літа.

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО

КУН.

БОГ БЛАГОСЛОВИВ ХРЕСТ,
а активісти с. Бітля освітили його

Як уже повідомлялося в нашому часописі «Бойківщина», в
2017р. над селом Бітля, на горі Каросовець, встановлено
хрест на честь 26-ої річниці відновлення державності України.

×È ÏÐÎÄÎÂÆÀÒÜ ÐÎÁÎÒÈ
ÍÀ ÂÓËÈÖ² Ì²ÖÊÅÂÈ×À?

Ближче до завершення минулого року (у жовтні) ТОВ «Добрі дороги» виграло тендер на вико-
нання робіт з реконструкції комунальної дороги по вул. Міцкевича в м. Турка (від залізничного
вокзалу до автовокзалу). Рішенням 48-ї сесії Турківської міської ради, для проведення цих ре-
монтних робіт було виділено кошти в сумі 1 млн. 680 тис. грн. Даний відрізок дороги і троту-
ари мають бути викладені бруківкою. Проект, згідно укладеного договору, заплановано реал-
ізувати до кінця 2019 року. Аванс – 30 відсотків від згаданої суми – міська рада фірмі уже
проплатила. Але, через несприятливі погодні умови та й з настанням зими, переможець тен-
деру роботу не виконав, а вирішив продовжувати її в поточному році.

– Щотижня ми телефонуємо керівникам фірми, нагадуючи про продовження робіт. Восени минулого
року ТОВ «Добрі дороги» реконструкцію дороги розпочало, але щось пішло не так по проекту, почали
переставляти бордюри, а незаба-
ром і холоди наступили, тож робо-
ти припинили, – розповідає
міський голова Геннадій Когут. –
Домовилися, як тільки потепліє,
відновити ремонт дороги. Обіця-
ють найближчим часом взятися за
цю ділянку. Поживемо-побачимо.
Але, у будь-якому випадку, те, що
цей відрізок дороги по вул. Міцке-
вича робитимуть, це однозначно.

Окрім того, Геннадій Йосипович
повідомив, що в цьому році буде
відремонтовано ще два відрізки
доріг – у тих місцях, де утворилися
найбільші вибоїни. Це по вул. Січо-
вих Стрільців, неподалік дитячого
відділення лікарні, та на вул. Се-
редня, поблизу дитячого садка.
Роботи з укладання одного шару асфальту на цих відрізках будуть виконувати працівники «Турківської
ДЕД». Загальна вартість цих робіт – 400 тис. грн. Також, як дозволить погода, в Турці й далі будуть
проводити ямковий ремонт вулиць та центральної частини міста. Для цього міською радою закуплено
30 т холодного асфальту.

Ольга ТАРАСЕНКО.

9 травня відсвяткувала свій 90-річний ювілей Устина Кон-
стантинівна Лабецька із с. Сигловате.

Дорогу і люблячу людину з цим вагомим життєвим святом
від щирого серця і з великою любов’ю вітають сестра Катери-
на, швагро Іван, племінники Світлана, Марія, Надія, Галина,
Роман – з сім’ями і Оксана. Ювілярці вони бажають доброго
здоров’я, життєвих сил і енергії, поваги – від людей, любові –
від родини, Божої ласки і опіки – на многії і благії літа!

90 літ уже пройшло,
Як Богом Вам життя дано.
Дав Він сили все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Ви у нас – єдина, добра, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина.
Дякуєм за серце, чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.
За добру пораду, привітну усмішку,
Спасибі від кожного з нас.
Живіть Ви, рідненька, ще довго на

світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного,
Ще й усяких благ до нього.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай Ангел Божий поруч з Вами буде,
А Марія – Мати береже від зла,
Дай Боже Вам жити і горя не знати
Щоб сотую весну із нами стрічати.

У цю прекрасну ювілейну днину щиро вітаємо дорогу, життє-
радісну, щиру, відверту, компанійську, і просто чудову, прекрас-
ну людину, яка вміє підтримати словом і ділом, жительку с.
Верхнє Висоцьке – Мирославу Василівну Теслюк, яка святку-
ватиме свій 60-літній ювілей 13 травня. Сердечні вітання їй
засилають друзі – Галина і Микола Кравчаки, Марія і Микола
Кохани, Галина і Василь Чаплинці.

Щиросердечно і з великою любов’ю вітаємо ювілярку з по-
важною датою – 60! Бажаємо в доброму здоров’ї і з оптиміз-
мом продовжувати свій життєвий шлях, пишатися прожитими
роками, міцного здоров’я – з роси і води, довгих років радості
й добра, нехай Тобі сонечко світить, а серце співає, хай малює
доля з буднів свято, і дарує Тобі багато літ.
Хай Матір Божа оберігає від тривог, а многії
літа дарує Господь Бог.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
До років 100 зичим Тобі прожить.
Бажаємо спокою та миру в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній го-

дині.
Тепла і поваги – від добрих людей,
Любові і шани – від рідних дітей.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Чергова жертва укусу змії
У четвер, 2-го травня, до Турківської центральної рай-

онної лікарні ушпиталили 33-річного жителя села
Івашківці нашого району із діагнозом – укус змії. Цьогор-
ічної весни це уже другий випадок небезпечної зустрічі з
плазуном. Як ми уже повідомляли до Благовіщення (ка-
жуть, що до цього свята змії не вилазять із землі), пере-
буваючи у лісі, зміїного укусу зазнала жителька с.Нижня
Яблунька.

Не зайвим буде нагадати, що зараз у зміїв період розмно-
ження, коли вони є особливо агресивними. А тому, ідучи до
лісу чи в поле, потрібно бути особливо обережними.

Наш кор.

Сердечно, від щирої душі вітаємо із чудовим ювілеєм – 70-
річчям, який відзначатиме 17 травня, дорогу і люблячу маму і
бабусю, жительку с. Лосинець –

Марію Іванівну Яворську.
Рідненька наша, життя хай Ваше буде чисте, уквітчане і ща-

стям, і добром, любов’ю, миром і теплом. Міцного Вам здоро-
в’я І Господнього благословення.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема!
Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, усіма благами
Щоби жили 100 літ Ви у нім,
Щоби Господь завжди був із Вами.

З повагою – сини Іван, Микола, Дмитро,
Михайло, Володимир, невістки Марія та Кор-

нелія, дочка Ірина, онуки.

Профспілковий комітет та колектив Турківського терцентру
від щирого серця вітає з 45-річчям фахівця із соціальної робо-
ти Турківського терцентру – Наталію Олексіївну Юсипович.

Сердечно бажаємо іменинниці міцного здо-
ров’я, безмежного людського щастя і довгол-
іття. Родинного тепла та сімейного затишку
і радості. Господньої опіки на многії літа.

Хай Бог пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт.
Щоби добро на цій землі творити
З любов’ю в серці ще багато літ!
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Він наголосив: у 50-х роках ХІХ
століття українці Галичини були
надзвичайно заражені ідеєю
москвофільства. Що ж до понят-
тя «поляк», із яким ототожню-
вали низку тодішніх аристокра-
тичних родів, то у ті часи йшлося
не так про етнічне походження,
як про приналежність до Пер-
шої Речі Посполитої.

«Дідусь Андрея Шептицького,
граф Фредро, був «поляком»,
хоча прийшов із Угорщини. Тож
такими поляками у громадянсь-

“Молитва — це зустріч з Богом. Кожна зустріч з Бо-
гом, як і молитва, має бути унікальна і неповторна. Тому
досвід Бога, який я пережив вчора, це є вчорашній,
інший досвід. Тож такі зустрічі має кожна людина”, —
переконаний владика Венедикт.

На його думку, Всевишній постійно промовляє до нас
через інших людей, а також через різні життєві обстави-
ни ми можемо краще пізнавати себе, зокрема бачити
свої “світлі” та “темні” сторони. Тому ми повинні розви-
вати і мати “хребет християнських цінностей”, позбува-
тися комплексу меншовартості та не боятися приймати
ті чи інші рішення.

“Все життя — це розпізнання того, що від мене хоче
Бог, це зустріч. Куди Бог мене кличе?! Тому думаю, що
кожен з нас має бути відкритим на Бога, вслухатися у
Бога і у те, що Бог хотів би від мене. Бо у кожній ситуації
я можу щось зробити. Апостол Павло казав: “Все я можу
в укріпляючому Христі”. Кожен з вас має своє унікальне

Блаженніший Святослав:

«ÌÈ ÍÅ ÌÎÆÅÌÎ ÁÓÒÈ
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÈÌÈ ÄÎ ÇËÀ, ÀËÅ

ÌÓÑÈÌÎ ÁÓÒÈ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÈÌÈ
ÎÄÍÅ ÄÎ ÎÄÍÎÃÎ»

Ми завжди мусимо бути толерантними і з повагою стави-
тися до іншої особи. Можливо, я абсолютно не погоджуюся з
тим, що вона говорить, абсолютно не сприймаю зла, що вона
чинить, але вся моя поведінка щодо цієї особи має бути про-
сякнута бажанням їй добра. Про це сказав Отець і Глава Украї-
нської Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у
великодньому інтерв’ю «5-му каналу».

У зв’язку з результатами виборів президента України, які поля-
ризували українське суспільство, Предстоятель УГКЦ висловив ба-
жання, щоб наше суспільство було толерантним до ближнього, який
поруч із нами.

Блаженніший Святослав пригадав слова святого Августина, який
говорив: якщо ми хочемо виправити свого ближнього, то спершу
мусимо полюбити його. А потім усе те, що ми будемо йому говори-
ти, робити, буде нічим іншим, як виявом нашої любові до нього.
Якщо ми не можемо його полюбити, то краще мовчати.

«Мовчи, але працюй на добро. Думаю, що це рецепт справжньої
толерантності», – додав Глава УГКЦ.

Водночас, на його переконання, ми не можемо бути толерантни-
ми до зла, не можемо бути толерантними до чогось, що є руйнів-
ним. Бо всяке зло є подібне до міни сповільненої дії. Ми повинні
протистояти злу саме через те, що воно є шкідливим, небезпечним.
Воно забирає життя.

«І коли якась людина чинить зло, ми повинні вберегти її від
злого вчинку. Маємо допомогти їй зрозуміти, у чому полягає доб-
ро, і свідомо й добровільно це добро обирати. Якщо ми так чини-
тимемо, то виявлятимемо повагу до іншої людини, будемо толе-
рантними до думки іншого», – вважає Блаженніший Святослав.

кому значенні були й Шептицькі.
Митрополит Андрей вже під час
навчання у Вроцлаві, коли було
відомо, що він вступатиме у мо-
настир східного обряду, задек-
ларував свою приналежність до
русинів», – розповів доктор філо-
софії.

На його думку, така позиція
Шептицького була своєрідною
реакцією аристократа на того-
часний низький рівень Греко-
Католицької церкви. Мовляв,

вирішив врятувати ситуацію.
«Окрім того, це було й реак-

цією на те, що русини у Ко-
ролівстві Галичини і Володо-
мирії, фактично, не мали ані ду-
ховного, ані інтелектуального
проводу. Більше того – вони ста-
вали п’ятою колоною в Австро-
Угорській імперії», – зауважив
Матковський.

Відтак, на його думку, аристок-
ратія, що походила із русько-ли-
товських родів, відчуваючи свою
відповідальність за стан цього
народу, вирішила стати у нього
на чолі. Цей провід вдалось очо-
лити саме Шептицькому.

«У 80-х роках рішення про пе-
рехід у східний обряд ухвалює не
лише Роман (мирське ім’я Анд-
рея Шептицького), а й його брат
Казимир. Однак, якщо Роман
після навчання пішов у монас-
тир , батьки радили Казимиру
набратися суспільної сили, дос-
віду, політичних знань і підсили-
ти свого брата», – зазначив екс-
перт.

Він розповів: у світський пері-
од свого життя Казимир Шеп-
тицький справді став політиком,
бізнесменом та громадським
діячем.

«Пізніше – усі знання, які от-
римав у світський період, засто-
совує, як радник, права рука та
сповідник свого брата, у лавах
Греко-Католицької церкви», -
розповів Матковський.

Тож, на його думку, саме внас-
лідок такої діяльності Казимира
(а пізніше – отця Климентія),
виникали ініціативи Шептиць-
ких, які розвивали українське
суспільство. Тож, фактично,
можна говорити про «дует» двох
братів.

«До речі, кардинал Сапіга,
який висвячував на священика
Івана Павла ІІ, теж починав свою
духовну кар’єру в греко-като-
лицькій духовній семінарії. Од-
нак, у Сапіг, чомусь, це не скла-
лося, та це вдалося Шептиць-
ким. Одному відразу, а іншому –
через суспільну кар’єру, як про-
ект для того, щоб посилити сво-
го брата», – підкреслив Іван Мат-
ковський.

Як повідомлялось раніше,
Климентій Шептицький різко
обірвав свою політичну кар’єру у
віці 42-ох років. Він переїхав до
бенедиктинського монастиря у
Німеччині для підготовки до чер-
нечого життя. Через рік у греко-
католицькому монастирі Студ-
ійського уставу й приніс монаші
обіти і отримав церковне ім’я
Климентій.

Іван МАТКОВСЬКИЙ:

«Äî Øåïòèöüêèõ
óêðà¿íö³ Ãàëè÷èíè íå ìàëè

àí³ äóõîâíîãî, àí³
³íòåëåêòóàëüíîãî ïðîâîäó»
До того часу, поки Шептицькі не заявили про себе, українці

Галичини, фактично, не мали ані духовного, ані інтелекту-
ального проводу. Братам Андрею та Климентію вдалось на-
працювати цілу низку ініціатив, які розвивали тогочасне ук-
раїнське суспільство.

й особливе покликання. Коли ми кажемо про покли-
кання до монашого,
священичого стану —
це правда. Проте ми
 маємо також покли-
кання до подружньо-
го життя, покликання
бути президентом. І
його треба розпізнава-
ти”, — пояснює Влади-
ка Венедикт.

За його словами,
людям варто робити
добро заради самого
добра та Всевишньо-
го, а не жити примар-
ними очікуваннями.
Ба більше, вірянам

слід (більше) свідчити про свою віру, зокрема амери-
канці не бояться цього робити, бо цим пишаються.

“Я вважаю, що криза сучасного християнства у тому,
що ми пишемо багато книжок, проводимо чудових ре-
колекцій, але як християни цим не живемо. Коли б хри-
стиянське життя стало для нас на першому місці, то ми
б виконували те, що говорить державний закон. Наприк-
лад, для американця — велика ганьба не заплатити
податок. Тож ми повинні почати жити як християни на
своїх місцях”, — поділився своїм баченням та досвідом
автор книги.

Окрім цього, він прокоментував питання щодо виборів
в Україні та чи відбуваються зміни в державі. “Пробле-
ма в тому, що суспільство намагається обрати не Пре-

зидента, а Месію. Однак Спасите-
лем є тільки Ісус Христос. Якщо ми
поставимо Бога на перше місце, то
все інше стане на свої місця. І коли
ми з Богом, то політика не є щось
зле, чи добре. І чим більше люди-
на має влади, то тим більше вона
може послужити іншим людям...
Християнам не треба боятися йти
у політику, не треба навіть бажати
мати багато добра. Проте суть у
тому, що ти мусиш бути з Богом, щоб
уміти дати собі раду. А коли ти бу-
деш з Богом, то можеш дати раду
на будь-якому місці”, — стверджує
владика Венедикт.

ÍÅ ×ÅÊÀÉÒÅ ÍÀ ÏÎË²ÒÈ×ÍÎÃÎ ÌÅÑ²Þ,
À ÑÀÌ² ÉÄ²ÒÜ Ó ÏÎË²ÒÈÊÓ, –

владика Венедикт (Алексійчук) українським християнам

У львівському Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла 3 травня відбулася презентація книги
“Таїнство зутрічі” (видавництво “Свічадо”) владики Венедикта (Алексійчука). Архиєрей єпархії Святого
Миколая, з осідком у Чикаго, своєю книгою та виступом хотів донести важливі меседжі, які стосуються
розвитку й покращення взаємин із собою, ближнім та Богом, — розповідає власкор РІСУ Оксана Войтко.

Таку думку в ефірі проекту «Історична правда з Вахтангом
Кіпіані» на телеканалі ZIK висловив доктор філософії Іван Мат-
ковський, наш земляк, уродженець с.Матків.
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Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із зо-
лотим ювілеєм добру, чуйну і щиру колегу по роботі – вчителя
Ганну Данилівну Комарницьку – і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я, безмежного щастя, мирного неба над голо-
вою, здійснення всіх найзаповітніших мрій і дов-
гих, щасливих років життя.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай поруч будуть віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим і легким був Ваш життєвий

путь!

З 60-річчям, яке відсвяткував 9 травня, дорогого і люблячого,
чуйного і турботливого чоловіка і батька, найкращого у світі діду-
ся, доброго зятя і свата – Василя  Даниловича Ковташа – жите-
ля с. Либохора, сердечно вітають дружина Марія, дочки Світла-
на і Іванна, син Михайло, зять Ігор, невістка Світлана, онуки
Василько, Ілля та Софія, теща Софія, свати Тадей та Антоніна
з Турки та сваха Ганна із с. Либохора і бажають дорогій їм лю-

дині міцного здоров’я, добра, радості, Божо-
го благословення – на многая і благая літ!

Хай доля дарує Вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного й доб-

ра
Хай повниться ласкою рідна Вам

хата,
Й багато в ній буде любові й тепла.

Хай радість приносить Вам кожна го-
дина,
Від горя хоронить молитва свята,

Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії літа!

Дорогу і люблячу людину, жительку с. Либохора – Ірину Федо-
рівну Коліщак – з днем народження сердечно вітають чоловік
Василь; дочки: Марія, Анна, Наталя, Василина; сини: Іван, Сте-
пан, Микола; зяті: Іван, Богдан, Роман; невістки: Мар’яна, Надія;
брат Богдан і бажають їй міцного здоров’я, світлої радості в
житті, Господньої опіки.

Матусю наша дорогенька, рідненька,
Така золота наша, ніжна Ти, ненько.

Тебе з днем народження щиро вітаєм,
Здоров’я міцного сердечно бажаєм!
Хай в хаті Твоїй буде затишно, гар-

но,
А небо над Тобою – ясне і безхмарне.
Сусіди хай люблять Тебе, поважа-

ють,
І діти з онуками хай приїжджають!
Будь гарною Ти і завжди молодою.
І мудрість, і віра хай буде з Тобою.
Хай Бог дає сили і щастя багато,
Щоб ми могли довго Тебе цілувати!

Від щирого серця вітаємо із 10-м рочком від дня народжен-
ня, який святкував 9 травня, дорогого і люблячого синочка, бра-
тика і онука – Ростислава Ігоровича Ляха – жителя с. Верхнє
Висоцьке.

Бажаємо Тобі, рідненький, міцного здо-
ров’ячка, успіхів у навчанні, надійних і доб-
рих друзів, Господньої опіки і благословен-
ня.

У небеснім просторі, де світяться
зорі,

Де місяць серпанком пливе.
Хай Мати Божа зі Своїм Синочком
Несуть Тобі щастя земне.
Нехай промінь сонця, як ангел із неба,
Прилетить і сяде на плече.
Хай за нас обійме, ніжно поцілує
І щасливу долю Тобі принесе.
З любов’ю – мама Тетяна, тато Ігор, брати Ігор і Богдан, сест-

ра Лілія, бабуся Ярослава.

13 травня святкуватиме свій 60-річний ювілей прекрасна
душею, щира, добра людина – Мирослава Василівна Теслюк.

Бажаємо дорогій ювілярці міцного-міцного
здоров’я, гарного настрою, сонячних і без-

хмарних днів у житті, Божої ласки і благо-
словення.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,

Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,

Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло

На многії літа, на щастя й добро.
З повагою – Галина з сім’єю.

Çá³ëüøèëè øòðàôè çà âèðóáêó ë³ñ³â.
За що настає кримінальна відповідальність

25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект за-
кону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо збереження українських лісів» №10201-1 від 16.04.2019.

Тепер якщо незаконна вирубка принесе збитків понад 20000 грн.,
то такому «лісорубу» загрожує в’язниця від 3 до 7 років, за контра-
банду у великих розмірах — від 5 до 12 років! Кримінальна відпові-
дальність за контрабанду починається з півтори машини дров.

 Законопроект посилює адміністративну відповідальність за пра-
вопорушення у цій сфері. Ефективним механізмом боротьби з не-
законними вирубками має стати збільшення розміру штрафів, пе-
редбачених ст. 64, 65, 65 - 1, 66 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. Їх пропонується збільшити вдвічі, аби ліквіду-
вати диспропорцію між порубками лісу як адміністративним та к-
римінальним проступком.

 Розмір збитків залежить від діаметра дерева, та у грудні – січні
збільшується утричі для хвойних насаджень, віком до 41 року. Для
сухостійних дерев розмір шкоди обчислюється за цією таксою, змен-
шеною у 2 рази. Так за незаконне зрубане дерево порушник відшко-
дує:

 Діаметр 
дерева у 
корі біля 

шийки 
кореня 

Розмір 
шкоди 

До 10 см  166,15 грн. 

10,1-14 см 292,75 грн. 

14,1-18 см 751,67 грн. 

18,1-22 см 1542,89 грн. 

22,1-26 см 2709,92 грн. 

26,1-30 см 4272,59 грн. 

Діаметр 
дерева у корі 
біля шийки 

кореня 

Розмір шкоди 

30,1-34 см 5732,38 грн. 

34,1-38 см 7298,99 грн. 

38,1-42 см 8964,50 грн. 

42,1-46 см 10633,98 грн. 

46,1-50 см 12299,48 грн. 

Більше 50см,за 
кожен см. 

   415,41 грн. 

Незаконна рубка одного дерева (стаття 65) тягне за собою на-
кладення штрафу на громадян в розмірі від 15 до 30 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (255-510 гривень), а посадові осо-
би – від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів (1275-2550 грн.).

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адмі-
ністративному стягненню за одне з порушень, передбачених части-
ною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (510-1020 гривень), і на посадових осіб - від 300 до 600 неопо-
датковуваних мінімумів (5100-10200 грн.).

Михайло РЯБІНЕЦЬ,
провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Турківський

лісгосп».

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ – ÄËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÌÓÇÅÞ
Музей «Бойківщина», що знаходиться в приміщенні ратуші,  отримав звання народного в

1990-му році, а створений був роком раніше. Тож цьогоріч він святкує своє 30-річчя. В музеї, як
відомо, діють чотири виставкові експозиції – історії, етнографії, української діаспори і о. Ми-
хайла Зубрицького. Тут є 1539 оригінальних експонатів та зібрано 1641 екземпляр книжкового
фонду. Щороку музей відвідує більше тисячі екскурсантів. Тривалий час ведуться розмови про
розширення музею, або ж будівництво нового, але віз, як кажуть, і нині там.

 Нещодавно народний депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський зробив музею при-
ємний подарунок – виділив 17 тисяч 150 гривень на придбання комп’ютерної техніки. За ці кошти для
народного музею «Бойківщина» було придбано комп’ютер, кольоровий принтер, а також ламінатор.

– Ми сподіваємося, що тепер, маючи комп’ютерну техніку, наш музей зможе час від часу виготовляти
кольорові буклети про наш бойківський край. Так як у нас традиційно відбуваються конкурси ім. Миро-
на Утриска, плануємо виготовляти для нагородження учасників конкурсу дипломи і ламінувати їх. І
взагалі будемо рекламувати наш народний музей і в соціальних мережах,  створювати онлайн-спілку-
вання з людьми та проводити віртуальну подорож музеєм «Бойківщина». І все це, дякуючи турботливій
людині, нашому депутату Андрію Лопушанському, – каже завідувач музею Руслана Юсипович.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НА МІСЬКОМУ
КЛАДОВИЩІ

РОЗКОПАЛИ МОГИЛУ
Ця шокуюча, досі нечувана звістка, на-

прикінці минулого тижня блискавично
поширилася містом, та й навіть райо-
ном. Йшлося про те, що невідомі розко-
пали могилу, в якій напередодні була по-
хоронена молода жінка. Цей акт ванда-
лізму виявив чоловік покійної, який прий-
шов помолитися.

Зразу ж на кладовище виїхали працівни-
ки поліції, які виявили, що розкопану моги-
лу закидали кошиками з квітами, дерев’я-
ними обрізками. Була відірвана дошка й на
домовині. А коли оглянули покійницю, вия-
вилося що нічого з прикрас (срібний лан-
цюжок, кульчики) зловмисники не вкрали.
Власне це спростовує версію, нібито хтось
в такий аморальний спосіб вирішив збага-
титися коштовностями.

Хоча в цій вандальній  справі є багато
домислів і версій, справжню причину, оче-
видно, встановити не вдасться Поліція
відкрила по цьому факту кримінальне про-
вадження і проводить розслідування.

Наш кор.

ÒÐÀÂÌÎÂÀÍÈÉ
ÍÀ ÇÀË²ÇÍÈÖ²

Трагічно завершилася поїздка
в Закарпатську область одного
з жителів с. Яворів нашого рай-
ону. На залізничній станції смт.
Великий Березний електро-
поїзд, сполученням Мукачево-
Сянки, відрізав йому ногу. Трав-
мованого було доставлено до
місцевої лікарні, де медики на-
дали йому допомогу.

Наш кор.

ЗАГАДКОВА
КРАДІЖКА

Минулого тижня, в ніч з
п’ятниці на суботу, зловмис-
ник, можливо й не сам, проник
у помешкання жителя м. Тур-
ка і викрав звідти більше 200
тис. грн. Господар в цей час
перебував за кордоном.

Обстежуючи будівлю, праців-
ники поліції виявили розбите
вікно, розміром приблизно 30 на
60 см, через яке міг пробратися
лише грабіжник невеликої тіло-
будови. А так двері були зачи-
нені, в кімнатах жодного безла-
ду. Не зміг взяти слід ймовірно-
го любителя легкої наживи й со-
бака одного з відділків прикор-
донної служби.

По даному факту крадіжки
відкрито кримінальне провад-
ження, працівники поліції про-
водять досудове розслідування.

Наш кор.

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім’ї – ВС
№ 020555, видане відділом у справах сім’ї та молоді
Турківської РДА на ім’я Іванни Ярославівни Січак та Ми-
хайла Андрійовича Січака, вважати недісним.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї –
ВС 067039 від 16.04.2013р., видане відділом у справах
сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я Наталії Миколаїв-
ни Дідун, вважати недійсним.

«ВІЙНА. НАРОД. ПЕРЕМОГА»
Під такою назвою у читальному залі Турківської

ЦРБ відкрито тематичну виставку, присвячену
Дню пам’яті і примирення жертв Другої світової
війни.  В експозиції – ряд  книг, присвячених тема-
тиці  суворих буднів Другої світової.  Серед них –
книга І. Мельникова «Їм не вручали повісток», а та-
кож  документальна, ілюстрована  книга «Україна
в полум’ї війни», Книга пам’яті 1941-1045 «Безсмер-
тя»  та Книга пам’яті воїнів-євреїв, загиблих під
час війни.

Слід сказати, що  тут також   зі смаком  оформлено
патріотичний художньо-літературний куток, присвяче-
ний  нашим безстрашним захисникам – Героям новіт-
ньої війни на Сході України.

Наш кор.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

У м. Турка, по вул. Б. Хмель-
ницького, продається 5-кімнат-
ний житловий будинок, загаль-
ною площею 127м2, у відмінно-
му стані,

Є літня кухня з погребом, який
у хорошому стані, дровітня, са-
рай, гараж, по всій території за-
литі цементні доріжки, новий
паркан з металевої ковки. Є всі
комунікації: газ, електрика, ка-
налізація, вода, печі на дрова.
Утеплений пінопластом.

Будинок розташований непо-
далік автостанції, залізничного
вокзалу та центру міста.

Ціна – договірна.
Тел.: 0990857200.

ÍÅÏÎÃÀÍÈÉ ÑÒÀÐÒ Ó
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ² ÎÁËÀÑÒ²
Минулої неділі на Львівщині стартував чемпіонат області з

футболу серед команд другої ліги. Турківські “Карпати” розпо-
чали свою боротьбу за першість у підгрупі “В”, яка налічує 10
команд.

Першу гру турківчани провели на виїзді у м.Пустомити. Спочатку свою
майстерність та зіграність продемонстрували юнацькі склади. Тут наші
хлопці (на фото зверху) були набагато сильнішими від суперника і
практично без проблем здобули перемогу у матчі – 3:1. Поєдинок між
основними складами команд завершився результативною нічиєю –
1:1. Попри те, що карпатівці (на фото знизу) впевнено володіли ініціа-
тивою, другий м’яч вперто не ліз у ворота суперника.

Непоганий старт у дебютному виїзному матчі вселяє надію на вда-
лий результат у цьогорічному сезоні.

Наступну гру “Карпати” проведуть вдома. У неділю, 12 травня, у
Турці, на місцевому стадіоні, наші хлопці прийматимуть гостей із с.Вов-
чатичі, що на Жидачівщині.

Початок матчів: юнаки – о 14.00 год., дорослі – о 16.00 год.
Окрім цього, розпочато прийом заявок дорослих та юнацьких ко-

манд для участі у чемпіонаті району з футболу. Їх слід подавати голові
федерації футболу Турківщини Сергієві Рику.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ОПЕРАТОРІВ ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ

ВИРОБІВ, БРУКІВКИ, КЕРАМЗИТНИХ БЛОКІВ

Місце роботи: м.Львів, Львівська область.

Функціональні обов’зки: контролювання безперебійної роботи
на виробництві; виготовлення бетонних та керамзитних блоків, по-
ребриків, незнімної опалубки; відповідальність за ефективну та без-
печну роботу на лінії виробництва; пакування, сортування, cкладання
бетонних виробів; дотримання порядку на робочому місці; маніпу-
ляційні роботи на складі.

Вимоги до кандидата: досвід роботи працівника на виробництві;
самостійність і відповідальність; дотримання встановлених правил
техніки безпеки на робочому місці; готовність працювати позмінно
та за гнучким графіком; хороший фізичний стан; бажання заробля-
ти; без шкідливих звичок.

Роботодавець пропонує: офіційне працевлаштування ; 8-10 го-
дин робочий день, неділя – вихідний (графік узгоджується); Оплата
від виробітку (в середньому 10000 грн. в місяць)

Телефон : +380 67 827 0435.

З сумом в душі і болем у серці ми сприйняли звістку про перед-
часну смерть Василини Іванівни Мельник – провідного економіста
відділення філії ТВБВ №10013/021 АТ «Ощад-
банк». Чоловік втратив дорогу дружину, діти лю-
биму матусю, а ми – одну з найкращих наших
співробітниць, яка залишиться у пам’яті колег,
як добра, життєрадісна, чуйна і світла людина.

Висловлюємо щире співчуття чоловікові Рус-
лану, донечкам Адріані та Яні. Поділяємо горе
з рідними, підтримуємо у годину скорботи.

Спасти тебе ніхто не зміг,
Пішла з життя ти дуже рано.
Та милий, ніжний образ твій
Навіки залишивсь між нами.

Колектив філії ТВБВ №10013/021 АТ «Ощадбанк».

Турківська РДА висловлює щире співчуття начальнику відділу еко-
номічного розвитку і торгівлі Тетяні Михайлівні Курус з приводу тяж-
кої втрати –  передчасної смерті брата – Ігоря.

Педагогічний та учнівський колективи Завадівського НВК глибо-
ко сумують з приводу передчасної, трагічної смерті випускника шко-
ли Івана Володимировича Сакаля та висловлюють щире співчуття
рідним і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.

Випускники 2009 року Завадівського НВК та класний керівник
глибоко сумують з приводу смерті однокласника Івана Володими-
ровича Сакаля і висловлюють щире співчуття родині і близьким
покійного.

Колектив магазину приватного підприємця Василя Пастуха вис-
ловлює щире співчуття продавцю Валентині Іванівні Комарницькій
з приводу великого горя – передчасної смерті сестри – Лідії.

Класний керівник, учні 11-го класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та
їхні батьки висловлюють щире співчуття однокласниці Адріані Мель-
ник з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті матері.

Вчитель, батьки та учні 3-А класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 співчу-
вають своїй однокласниці Яні Мельник з приводу великого горя –
передчасної смерті матері.

Колектив ДП «Боринське лісове господарство» глибоко сумує з
приводу смерті колишнього лісничого Либохірського лісництва Ігоря
Михайловича Андрійчина і висловлює щире співчуття рідним і близь-
ким покійного.

Колектив Турківського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді висловлює щире співчуття начальнику відділу
соціальної роботи Ользі Володимирівні Андрійчин з приводу вели-
кого горя – передчасної смерті чоловіка – Ігоря Михайловича Анд-
рійчина.

Втрачене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї – ВС №
020695, видане відділом у спра-
вах сім’ї та молоді Турківської
РДА на ім’я Дмитра Миколайо-
вича Попіля, вважати не-
дійсним.

Загублені – атестат ВК
№32258896, додаток 12АО
№739962, видані Верхньояб-
лунською ЗОШ І-ІІІст.
23.06.2007р., на ім’я Ігоря Ярос-
лавовича Шийки, вважати не-
дійсними.

У с.Торчиновичі продається
одноповерховий дерев’яний бу-
динок з пічним опаленням (газ
підведений). Є прибудова 2008
року: гараж, баня з 2 кімнатами
та сарай. Загальна площа ділян-
ки –22 сотих. Ціна – 20 тис. до-
ларів. Можливий торг. Тел.:
0964351665 (Марія)

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îá’ºêòè îïîäàòêóâàííÿ ìîæíà
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Турківська ДПІ Самбірського управління   ГУ  ДФС у Львівській області інформує, що платники
податків можуть за допомогою Електронного кабінету подати повідомлення про об’єкти опо-
даткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність  за ф.
№20-ОПП. Реєстраційні дані платника в повідомленні за ф. № 20-ОПП заповнюються автоматич-
но на основі даних ДФС, дані щодо об’єктів оподаткування заповнюються платником самостійно.

Повідомлення за ф.№20-ОПП опрацьовується повністю в автоматичному режимі та результат опрацю-
вання відображається у Квитанції №2, яку можливо переглянути в режимі «Вхідні/вихідні документи» Елек-
тронного кабінету.

Крім того, дані про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, відображаються в
режимі «Облікові дані платника» Електронного кабінету.

Нагадуємо, відповідно до п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України,  платник податків зобов’язаний стати
на облік у відповідних контролюючих органах за основним (за місцезнаходженням юридичних осіб, відок-
ремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи) та неосновним місцем обліку (за місцем
розташування підрозділів платників, рухомого та нерухомого майна) та повідомляти про всі об’єкти оподат-
кування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням контролюючі органи за основним місцем обліку, згідно з
порядком обліку платників податків.

Об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, -
це майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.

Повідомлення про об’єкти оподаткування, або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які прова-
диться діяльність, за формою № 20-ОПП,  подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створен-
ня чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області.

Потрібні охоронники: чоловіки (жінки). Тел.: 0675416258;
0952304181; 0675416224.


