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Миколу Миколайовича Іваніка, жителя смт. Бориня – із 30-
річчям, яке святкує 19 липня, щиросердечно вітають дружина
Богдана, донечка Ліліанка, тато Микола, мама Оксана, брат
Богдан з дружиною Марією, брат Юрій з
дружиною Діаною, бабусі Олеся і Ганна,
сім’я Петра і Лілії Шумлянських.

Від усієї душі вітаємо тебе, дорогенький,
із ювілеєм! Хай Господь дарує тобі міцне
здоров’я, радість, достаток, успіхи, родин-
не тепло, свою опіку і благословення.

Тобі в цей день від нас усіх –
Щасливих днів і неба голубого.
Усмішок, сонця, радості життя
І щастя в світі молодого.
Хай день наповниться красою,
Святковим настроєм всміхається

душа,
А доля кришталевою росою,
Вмивається, як квітка чарівна.

Дорогого і люблячого хресного тата і кума – Василя Івановича
Шепіду, жителя м. Турка, із золотим ювілеєм, який відзначав 18
липня, щиросердечно вітають похресниця Лілія, куми Надія і
Микола. Вони щиро бажають шановному ювіляру
міцного карпатського здоров’я, невичерпної
життєвої енергії, родинного тепла, достатку,
миру, Божої ласки і опіки на довгій життєвій
ниві.

Хай доля буде, як волошки в житі.
Душа хай буде вічно молода.
Від сонця – золота, а від небес –

блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Хай життя здається добрим дивом–
Єдиним, неповторним і щасливим.
А всі Ваші життєвії шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми.

18 липня 50 років тому поєднали свою долю двоє щасливих
людей, жителі с.Гусне – Микола Михайлович і Юлія Олексіївна
Змійовські – наші тато і мама. Дорогі батьки, ви для нас –
приклад наслідування. Прийміть від нас нашу любов і шану, а
від Бога – благословення на многії і благії літа.

Спасибі вам рідні, за ваше тепло,
За людяність вашу, за ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненькі, уклін до землі.
Хай світ усміхається сонечком яс-

ним,
Хай кожен ваш день буде прекрасним.
Хай завжди на шляху вашім радість

стоїть.
У злагоді й щасті сто років поруч

ідіть.
З великою любов’ю – син Микола з сім’єю,

дочка Мирослава з сім’єю, дочка Оксана з сім’єю, син Василь з
сім’єю.

У часі  передвиборчих кампаній, які завжди проходять емоцій-
но, із застосуванням все нових і нових технологій підкупу, обма-
ну, важливо почути думку про політичну ситуацію в Україні,
про роль і місце в ній різних політичних партій і знаних особис-
тостей. Особливо тих, кому люди вірять і довіряють, хто не
заплямував себе  в скандалах, хто толерує із загальноприйня-
тими принципами моралі – чесність, гідність, відвертість,
щирість, в поєднанні з патріотизмом. Власне, до таких нале-
жить відомий політик, юрист, економіст, лідер Європейської
партії України Микола Катеринчук. Перебуваючи у нас, на Турк-
івщині, він люб’язно погодився дати інтерв’ю.
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– Миколо Дмитровичу, які
стежки-дороги привели Вас
до нашої Турківщини?

– Я часто буваю на Львівщині,
зокрема Старосамбірщині та
Турківщині, на запрошення мого
давнього товариша Андрія Ло-
пушанського, вашого народного
депутата. Хоча я приїздив сюди,
коли він ще не був депутатом, ми

давно дружимо й наша дружба
міцна й надійна.  Кажу щиро:
люблю цей край, він мені близь-
кий, тут чудова природа, гостинні
люди. Зараз, коли у вас гарно
відремонтована дорога, можна
з упевненістю казати, що це – ча-
стина Європи. Знаю, що Андрій
Ярославович доклав багато зу-
силь, щоб дорога від Львова до
Закарпатської області перетво-
рилася із занедбаної у євро-
пейську. Сьогодні навіть у Києві
таких доріг мало, не кажучи вже
про інші області України. Знаю,
що за сприяння Андрія Лопу-
шанського, на території, що охоп-

лює 125-й виборчий округ, відре-
монтовано 270 км доріг. Отже,
хай і повільними темпами, але
зміни відбуваються, і я вірю, що
невдовзі чудовий карпатський
та прикарпатський край стануть
ще привабливішими і багатшими.

– Для багатьох людей, що
цікавляться політикою, Ви –
відома особистість. Але для
широкого загалу не зайвим
буде коротко розповісти про
себе.

– Знаєте, дуже не люблю про
це розповідати. Вважаю, що за
кожного політика мають розпо-
відати його добрі справи. Але,
коли наполягаєте, почну з того,
що я – кандидат юридичних наук,
більше 30 років займаюся адво-
катською практикою, захищаю
людей. Я прийшов у політику як
адвокат і пішов із Верховної
Ради як адвокат. 5 років я вже
не народний депутат, але очо-
люю Європейську партію Украї-
ни, яка сьогодні з партією «Гро-
мадянська позиція» йде в пар-
ламент.  Я – четвертий у списку.
Друга освіта у мене – економіч-
на. Я автор 174 законопроектів
та  Податкового кодексу Украї-
ни. Якби його прийняли 10 років
тому, коли, власне, був написа-
ний, то він дав би добрий старт
справжній економічній рево-
люції в Україні, адже був напи-
саний з підприємцями і для
підприємців, найперше тими, хто
працює в малому та середньо-
му бізнесі. Створюючи цей доку-
мент, уже тоді ми розуміли, що
Україна рано чи пізно таки піде
в Європу, запрацює безвіз, і важ-
ливо, щоб у цьому контексті в нас
був створений сприятливий,
привабливий інвестиційний
клімат, не гірший, як в Євросо-

юзі. Щоб люди мали вибір –  їхати
на заробітки за кордон, чи за-
лишатися в Україні, де також
можна добре заробити. Цей ко-
декс мав відкрити сприятливий
простір для інвестицій, а це
західні технології, тисячі робочих
місць. Значну допомогу в напи-
санні цього документа надавав
мені й Андрій Лопушанський як
людина, що створила сотні ро-
бочих місць. Про це мало хто
знає, бо він не привик вихваля-
тися, а тихо і професійно пра-
цює. Важливо, щоб усі зрозумі-
ли: якщо ми не доможемося,
щоб середня пенсія в Україні
була 200-300 доларів, а зарпла-
та  –  800-900, усе працездатне
населення виїде з України. І це
стане вироком для нашої дер-
жави, яка , на наш сором, пере-
творилася на країну євросиріт.
Батьки на заробітках, а діти – під
опікою літніх батьків, а, буває, й
чужих людей. Нищаться давнішні
українські сімейні традиції й
цінності, надбані впродовж со-
тень років. Власне про це ми
неодноразово розмовляємо з
Андрієм Ярославовичем, і він, як
успішна людина, що до депутат-
ства ефективно займалася
бізнесом, створює  добре опла-
чувані робочі місця. А якби ж та-
ких було якомога більше в Ук-
раїні!

(Закінчення на 2 стор.)
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Події в Україні змінюються настільки швидко, що не всти-

гаєш усвідомити катастрофічність наслідків для України.
Минуло більше місяця від прийняття присяги новообраного
Президента, а вже загрози лише зростають: відведення військ
від опорних позицій виглядає як капітуляція перед ворогом;
ситуація на міжнародному майданчику в ПАРЄ і повернення
Росії – це перша тріщина в зовнішній політиці України; гра з
мовним питанням і «введення» регіональної російської на Дон-
басі – це нищення засадничих принципів українства. Якщо за-
раз цих «ініціатив» не зупинити – країна перетвориться на
Малоросію.

Ідучи до парламенту, наша
політична сила виступає за нове
податкове законодавство. Ми  не
за боротьбу з корупцією, а за її
вбивство. Адже ті методи, що
застосовувалися досі, є поло-
винчастими. Діяти потрібно рішу-
че і швидко. Пропонуємо
збільшити до пожиттєвого ув’яз-
нення покарання чиновників,
суддів, слідчих, прокурорів, з кон-
фіскацією без амністії – за ха-
бар більше 10000 доларів. Якщо
хабар менший цієї суми, термін
ув’язнення – 15 років. Кожен ха-
барник має чітко розуміти не-
відворотність покарання. І якщо
вже зараз в кожній області по-
садити по 5 топових чиновників
чи політиків, результат ми б по-
бачили відразу. Чиновники, не-
залежно якого рівня, мають
працювати під камерами, щоб
люди бачили, чим вони займа-
ються, за що їм платять гроші. І
ще важливий момент. Євро-
пейськість  має бути не в рито-
риці, а в сімейних бюджетах ук-
раїнців. Тоді буде розвиватися і
мова, і культура, і духовність, а
політики мають створити умови
для заробітку кожному в рідній
державі, щоб почувалися госпо-
дарями на рідній землі. Щоб у
світах, як це зараз, заробітчани
не проходили великі випробу-
вання, іноді рабські. Знаєте, за-
робітчан я називаю « ваша ве-
личність, трудовий мігрант».
Уявіть собі, що в рік вони  інвес-
тують в Україну 13 млрд. доларів.
Це більше, аніж надає нам кре-
дитів МВФ і Євросоюз, разом
взяті.

Хочу наголосити й на тому, що
позитивні зміни в нашій державі
не відбудуться, допоки з політич-
ної карти ми не приберемо олі-
гархат. Таким чином змінити си-
стему влади з олігархічної на
справді демократичну. Раз і на-
завжди позбавити олігархів ЗМІ
(газет, телеканалів), які зомбу-
ють українців. Дивіться, зараз
вони нам розказують, навіщо
змінювати систему влади, давай-
те заведемо у владу нові облич-
чя. Це спекуляція. Повірте, олі-
гархи ті нові обличчя куплять за
три копійки і зроблять все, що
хочуть, з державою. Буквально
вчора почув, що й на вашому ок-
рузі представники олігархату уже
купили одного з кандидатів у
депутати, якого вважали моло-
дим політиком і який позиціону-
вав себе з демократією. Бачи-
мо, що олігархічна команда куп-
ляє виборців, які за тисячу, чи дві
тисячі гривень, продають наше
майбутнє. Я зовсім у цьому не
хочу звинувачувати людей, а,
власне, тих, хто організовує схе-
ми.   І я би дуже тішився, якби
люди, навіть узявши кошти, про-
голосували так, як підказує їм
громадянська свідомість та
совість. Кошти, за які проводять
підкуп, це і так народні. Просто
олігархи їх вкрали. До парламен-
ту ми маємо обирати людей не
за гроші, а за правильні прин-
ципи.
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Початок на 1 стор.)

– А яким взагалі, на Вашу
думку, має бути політик?

– Найперше, корисним для
людей і  максимально наближе-
ним до їхніх проблем і сподівань.
Особисто я готовий подати руку
тому, хто прагне щиро та фахово
працювати над вирішенням
важливих соціальних проблем,
а не за місяць чи два перед ви-
борами кричати про свій патрі-
отизм та розказувати про свою
праведність та професійність.
Звичайно, навіть і народному
депутату не завжди вдається ви-
рішувати всі проблеми у корум-
пованій державі. Скажімо,
відколи працює проект Андрія
Лопушанського «Народний ад-
вокат», сюди подали свої звер-
нення 9291 громадянин. Відпо-
відно депутат підготував 5837 де-
путатських звернень. На
жаль, багато з них у нашій дер-
жаві об’єктивно не розглянуті
через те, що не працює судова
система влади, люди не захи-
щені, немає верховенства пра-
ва. І я, як адвокат із багаторіч-
ним стажем, це добре розумію.
При цьому завжди наголошую,
що не треба піддаватися зневірі.
Якщо б кожен із нас, бачачи
чиновницькі неподобства чи
зловживання правоохоронців,
писав листи про це у відповідні
інстанції, то тоді в найвищих еше-
лонах влади на них змушені були
б реагувати. Байдужість, як ка-
жуть, вбиває.

– Миколо Дмитровичу, а як
Ви познайомилися й заприя-
телювали з Андрієм Лопу-
шанським?

– Це була цікава і навіть екст-
ремальна історія. Знайомство
відбулося в часі Помаранчевої
революції. Пригадуєте, вибори
президента, коли ЦВК, сфаль-
шувавши дані, оголосила пере-
можцем  Віктора Януковича.
Відповідно, люди, які підтриму-
вали Віктора Ющенка, зібрали-
ся на протестну акцію. Виріши-
ли, що я з 11 скаргами маю піти
в ЦВК і вручити їх. Доступно зай-
ти туди не було можливості, тре-
ба було перелізати через 4-мет-
рову огорожу. Власне тоді пере-
братися через неї допоміг мені
Андрій Лопушанський. Листи
вдалося вручити ЦВК, хоча й
добряче мене побили. Потім був
другий тур президентських ви-
борів, в якому переміг Віктор
Ющенко. Відтоді ми, в принципі,
й не розлучалися. Більше того,
наша політична сила рекомен-
дувала Андрія Ярославовича як
депутата в ПАРЄ, у  альянс лібе-
рал-демократів. Сьогодні бачи-
мо, що ми не помилилися, адже
ліберали і демократи в Раді
Європи займали завжди досить
жорстку позицію щодо протисто-
яння агресії Росії. Пригадуєте,
їхні резолюції, визнання Росії аг-
ресором, звільнення пол-
ітв’язнів і т. ін. Андрій Ярославо-
вич фактично форматував фрак-
цію і, можна сказати, був її руш-
ійною силою. Власне за це його
внесено в санкційні списки – за-
боронено в’їзд на територію Ро-
сійської Федерації.  Цю роботу
далеко не всі бачили, але, по-

вірте, вона надзвичайно важли-
ва в контексті захисту українсь-
ких інтересів.

Власне, мені дивно, що сьо-
годні опоненти Андрія Яросла-
вовича та їхні боти звинувачують
його в тому, що прогулював
сесійні засідання у Верховній
Раді України. Але ж це далеко
не так. Він працював  на вищо-
му, часто важливішому, політич-
ному фронті, там, куди його  де-
легувала Україна.

Не можу оминути й те, що
Андрій Ярославович більше де-
сяти разів возив європейські де-
легації в зону бойових дій, заво-
див їх навіть в окуповану Горлів-
ку, щоб ті на власні очі побачили
всі звірства, що чиняться там
окупаційними російськими
військами. З українських парла-
ментарів більше Андрія Яросла-
вовича в АТО   побувала лише
Ірина Геращенко.  Неодноразо-
во  ваш депутат возив в ПАРЄ
українські делегації, матерів  та
дітей загиблих воїнів, щоб євро-
парламентарі мали можливість
поспілкуватися з ними. Далеко
не всі знають, що за кошти Анд-
рія Ярославовича було відправ-
лено 40 учасників АТО на реабі-
літацію в Литву. Чомусь люди
забувають, що Андрій Лопу-
шанський першим в Україні по-
чав споруджувати пам’ятники
Провіднику української нації,
палкому патріоту України Степа-
ну Бандері, даючи на це власні
кошти. А згадаймо Революцію
Гідності. Як він обігрів, нагоду-
вав та надав нічліг сотням мітин-
гувальників. Хоча маємо розум-
іти: як на Помаранчевій, так і на
Революції Гідності, ніхто не знав,
чим усе закінчиться, але Андрій
Ярославович  робив свою спра-
ву так, як підказувала совість, хоч
міг і поплатитися.

Розповідаючи все це, розумію,
що Андрій Лопушанський не іде-
альний депутат,  таких в прин-
ципі немає, але з-поміж тих, яких
знаю (а знаю їх багато), він чес-
ний і порядний, патріотичний і
переконаний, що ніколи, ні за
яких обставин не зрадить своїх
виборців, не буде прислуговува-
ти олігархічним кланам, пере-
бігаючи з партії в партію. Він ніко-
ли не співпрацюватиме з   про-
російськими політиками, що
збираються в  команді Віктора
Медведчука, чи Юрія Бойка. По-
вірте, відколи я знаю Андрія Ло-
пушанського, мені жодного разу
не було соромно за його вчинки,
я  пишаюся нашою дружбою.

– І на завершення, Миколо
Дмитровичу, що б Ви хотіли
побажати нашим землякам?

– Найперше, щоб вони усі були
здорові, не жили зневірою, а
оптимізмом. Повірте, добро пе-
реможе. Ну й, звичайно, 21 лип-
ня запрошую всіх прийти на ви-
борчі дільниці і проголосувати за
ту політичну  силу, яка найбіль-
ше імпонує. Сподіваюся, це буде
«Громадянська позиція». Та за
депутата по мажоритарному ок-
ругу. Вірю, це буде Андрій Лопу-
шанський. Він – достойний.

Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Глава УГКЦ Святослав під час загальнонаціональної прощі до
Марійського духовного центру «Зарваниця» 13-14 липня 2019 року
зустрівся з молоддю. Такі зустрічі у перший день прощі стали вже
традиційними.

Духовний лідер греко-католиків зауважив, що під час передви-
борчого періоду Україну «полонила неправда».

«Хочу вам побажати, щоб ніхто вас не обдурив. Бо якщо ви будете
вміти розрізняти правду і брехню, то жоден брехливий політик не
отримає вашого голосу… Будьте учнями правди і її свідками. Ніколи
не соромтеся її засвідчити і побачите, що всі ми разом будемо справ-
жніми», - підкреслив Святослав.

Він нагадав, що цьогоріч греко-католицька церква відзначає 30-
річчя виходу з підпілля.

«Наші попередники доводять, що за правду потрібно боротися.
Ба більше, терпіти переслідування за неї, і навіть померти. Адже
той, хто не знає правди, живе в темряві. Тож бути християнином -
означає бути учнем і свідком правди. Кожен з нас у своєму сумлінні
покликаний шукати правду - це зміст християнського життя», - заз-
начив предстоятель.

ÃÐÎÌÀÄÀ ÂÄß×ÍÀ ÀÍÄÐ²Þ
ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÎÌÓ

Депутат Верховної Ради України та кандидат до парламен-
ту по 125-му виборчому округу Андрій Лопушанський – один з
небагатьох, хто уважно й відповідально ставиться до людсь-
ких проблем. Він доступний і простий у спілкуванні, відкритий
до діалогу. В цьому неодноразово мали змогу пересвідчитися
жителі сіл, що належать до Ільницької сільської ради.

Ми складаємо щиру подяку Андрію Ярославовичу за субвенційні
кошти, виділені на соціально-економічний розвиток територій. Зок-
рема облаштування приміщення внутрішніх вбиралень Ільник-Зак-
іпчанської ЗОШ І ст., заміни частини вікон та дверей Радицької ЗОШ
І-ІІ ст., заміну системи опалення Ільницького НВК. Окрім цього, на-
родний депутат виділив кошти на ремонт комунальних доріг села
Ільник (вулиці Ставище та Підпопівець), очищення придорожніх
канав у селах Ільник та Закіпці.

Це велика допомога громаді села.
За дорученням громад сіл Ільник, Закіпці, Радич – Ільницький

сільський голова Роман Ільницький.

Ми не можемо бути пасивни-
ми спостерігачами, в той час,
коли в країні відбувається некон-
трольований реваншистський
хаос. Нестабільною політичною
ситуацією користуються і відверті
промосковські лобісти і критика-
ни, які, не маючи управлінського
досвіду, прагнуть робити експе-
рименти над країною на догоду
власним інтересам та амбіціям.

Справжнім захисником націо-
нальних інтересів українців є
партія «Європейська Со-
лідарність» і її лідер Петро По-
рошенко. У Верховній Раді
потрібні дієві патріоти, які мають

силу і можливість протистояти
промосковському реваншу, вря-
тувати від колонізації.

Обравши «Європейську Со-
лідарність», ми матимемо пол-
ітичних воїнів, які можуть боро-
тись за Україну, а головне – в інте-
ресах України. Ми не можемо
легковажно поставитись до ви-
бору, не можемо віддати свій го-
лос партіям, які радше нагаду-
ють політичні проекти, а не партії
з засадничими проукраїнськими
ідеями.

Нам треба єднатись, брата-
тись, думати про інтереси Украї-
ни!

Іван КРУЦ.

Політична реклама
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Політична реклама

ТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІЖКО –
ЯК СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА

Турківський районний територіальний центр соціального обслуговування здійснює соціаль-
не обслуговування та надає соціальні послуги тим громадянам пенсійного віку, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем прожи-
вання. За шість місяців цього року центр обслужив 1919 осіб похилого віку та осіб з обмежени-
ми фізичними можливостями. Цим людям надають допомогу 48 соціальних працівників та 187
доглядальників.

З-поміж різних видів допомо-
ги тут же, у приміщенні територ-
іального центру. Вже багато
років поспіль надають  таку соц-
іально-медичну послугу як ма-
саж за допомогою електроте-
рапевтичного ліжка «Caragem»

– На цьому обладнанні, ко-
рейського виробництва, можна
вирішити проблеми з хворобами
і травмами хребта, остеохондрозом,
артрозом, артритом, радикулітом, по-
рушенням постави. Сприяє ліжко не
тільки відновленню здоров’я, а й профілак-
тиці захворювань.  Звичайно, має воно й про-
типоказання – наприклад, не можна користувати-
ся терапевтичним ліжком після перенесеної опе-
рації, або ж при наявності в організмі кардіостимулято-
ра, у хребті, спині – протезів. Ліжко-масажер зручне і про-
сте в роботі, – каже медсестра  цього кабінету Тетяна Галич-Коляса. – Кількість пацієнтів в основному
залежить від пори року: взимку, восени, або весною більше, а влітку – набагато менше приходить
людей. Перед тим, як людина  ляже на терапевтичне ліжко, змірюємо їй артеріальний тиск, після
прийняття процедури – також. Далі масажист робить масаж. Ліжко прогріває кожну точку хребта.
Одержавши сеанс такого лікування (а робити це потрібно, звичайно, не раз і не два),  можна очікувати
на відмінний результат. Одиноких людей  пенсійного віку, які не мають працездатних рідних, та деякі
інші категорії соціальних груп (інвалідів, учасників бойових дій та ін. ) обслуговуємо безкоштовно. Ско-
ристалися послугами нашого терапевтичного ліжка й два учасники АТО. Загалом протягом першого
півріччя поточного року медичною сестрою та масажистом Турківського терцентру було надано 888
послуг та обслужено 403 громадян.

Ольга ТАРАСЕНКО.

У ці чудові літні дні святкує свій ювілей – 60 років від дня
народження – житель м. Турка Володимир Миколайович Пи-
санчин.

Надзвичайно доброго, люблячого, турботливого чоловіка,
батька, дідуся і свата з нагоди ювілею вітають дружина Надія,
дочка Оксана, зять Ігор, син Микола, невістка Леся, онучки
Марічка, Глорія і Надійка, свати з Турки і бажають дорогому
ювіляру кожен день зустрічати у гарному настрої та з міцним
здоров’ям, хай тепло і затишок родинної оселі надійно захи-
щають від усіх життєвих негараздів. Многая
і благая Вам літ!

Хай пахучим цвітом стелиться до-
рога,

Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоро-

в’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

ВДЯЧНІ
АНДРІЮ ЛОПУШАНСЬКОМУ
 Андрій Лопушанський, народний депутат України минулого скли-

кання, який  і зараз від нашого виборчого округу балотується кан-
дидатом в народні депутати, – людина відповідальна, небайду-
жа, старанна, яка має бажання допомогти людям, покращити їх
матеріальне становище, організувати відпочинок, посприяти в
лікуванні. Він завжди дбав про своїх виборців, ніколи не стояв
осторонь важливих справ горян.

А нещодавно Андрій Ярославович подарував нашим колективам
сертифікат на одноденний відпочинок у спа-центр санаторію «Же-
нева» в Трускавці. Там ми мали можливість з користю для здоров’я
і цікаво провести вільний від роботи час.

За всі старання висловлюємо Вам, шановний благодійнику,  і Ва-
шим помічникам велике спасибі. Всього найкращого Вам у житті!

З повагою – колективи гінекологічного і терапевтичного
відділень Турківської КЦРЛ.
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Ã²ÐÑÜÊ² ÒÅÐÈÒÎÐ²¯
ÁÓÄÓÒÜ ÏÐÎÖÂ²ÒÀÒÈ!

ПЛАН РОЗВИТКУ ВІД ЮРІЯ МІСЬКІВА

Політична реклама

Кожен куточок України – унікальний. Та є місця, наділені особливою красою. Це гірські тери-
торії. Мальовнича природа, чисте повітря, потужна енергетика цього краю не має рівних!

У той же час особливі природні умови часто не дозволяють регіону розвиватися за звичними
правилами. Потрібен особливий підхід. А донині – за 28 років незалежності України – жоден
політик його не шукав.

Я, Міськів Юрій Володимирович, пропоную конкретний план дій, який виведе регіон на якісно
новий рівень розвитку. Гірські території не просто стануть заможними, а й перетворяться
на візитівку всієї України, за якою її будуть впізнавати у всьому світі.

Думаєте, це неможливо? Давайте міркувати!

Які проблеми сьогодні турбують мешканців
гірських територій?

Я добре знаю гірські території. Я багато спілку-
вався з їх мешканцями, довго досліджував ці регі-
они, провів тут чимало часу. На мою думку, гірським
територіям найбільше дошкуляють такі пробле-
ми:

- Бідність (відсутність роботи, малі зарплати
тощо).

- Поганий стан доріг.
- Неякісне медичне обслуговування.
- «Вимирання» сіл (люди виїжджають, тікають,

не бачать перспективи).
- Поганий стан екології, свавілля і незаконні руб-

ки у лісах.

Що потрібно для того, щоб вирішити ці пробле-
ми?

Увага державної і місцевої влади. Відповідальні
керівники у держструктурах і органах місцевої вла-
ди. Можливість заробляти гроші самим. Мудре і
чесне використання грошей.

Де можна взяти кошти для розвитку гірських
територій?

Або отримати із  бюджету, або заробити.
Для того, щоб на регіон виділялося достатньо

грошей із бюджету (хоча б на рівні з іншими обла-
стями, а то й більше на 20%), потрібен активний
депутат. Потрібен лобіст, який буде відстоювати
інтереси регіону, знає законодавство та механіз-
ми фінансування, знає, як передбачити кошти на
відповідні цілі.

Крім того, для гірських територій повинні ство-
рюватися нові державні програми, що теж є пря-
мим завданням народного депутата.

У державному бюджеті на сьогодні є достатньо
грошей на те, щоб на гірських територіях утриму-
вати освітні, медичні та соціальні заклади, щоб
розвивати інфраструктуру, будувати дороги, нові
школи, садки, амбулаторії. Наприкінці кожного
бюджетного року на рахунках «зависають» неви-
користані кошти, за які можна було б зробити не-
мало із перерахованого вище. Гроші є. Немає ба-
жання допомагати людям.

Як самим заробити гроші?
Другий шлях, як регіону стати багатим – самим

заробляти. Як це зробити? У мене є три пропо-
зиції.

Розвивати туризм.
Ніагарський водоспад в Америці щороку прино-

сить в місцевий бюджет сотні мільйонів доларів.
Хіба у нас немає унікальних місць? Водоспади,
печери, гірські ліси і річки, закинуті вузькоколій-
ки… Усе це можна оживити, зробити туристично
привабливим. Для цього потрібні хороші дороги і
хороша реклама. Із другим проблем не буде, а сто-
совно ремонту доріг, усе, що потрібно – активний
депутат.

Цього року держава виділила 56 мільярдів гри-
вень на дороги! Скільки із них пішло на гірські те-
риторії?..

Знову ж таки: 35% коштів дорожнього фонду
спрямовують на дороги місцевого значення. Але
ці гроші просто не використовують!

З’являться дороги –  тоді  туризм  стане
справжнім «клондайком» для людей.

Переробляти деревину.
 Багато лісу сьогодні незаконно вирубується і ви-

возиться за кордон. Тому експорт деревини як си-
ровини потрібно повністю заборонити!

Якщо в Європі не вистачає матеріалу для тих чи
інших виробів з дерева, нехай приїжджають в Ук-
раїну, відкривають тут виробництво, платять по-
датки і забезпечують місцевих робочими місця-
ми. Крім того, потрібно відкривати і вітчизняні
підприємства з переробки деревини.

Підтримувати сільське господарство.
Держава уже зараз виділяє не менше 1% «аг-

рарного» ВВП для підтримки сільського госпо-
дарства. Цього року така цифра становила 6,9
мільярда гривень. Із них минулого року 2 мільяр-
ди не використали!

Сотні мільйонів гривень держава виділяє на
природоохоронні цілі, куди входить водовідве-
дення, каналізування. А люди не завжди знають,
що держава виділяє колосальні гроші!

Тому я планую організувати серйозну про-
світницьку роботу, щоб донести до селян інфор-
мацію про можливості. А також – створювати
нові програми – для гірських територій.

Крім того, на місцях потрібно організовувати
підприємства для переробки сільськогоспо-
дарської продукції. Приміром, Турківський рай-
он славиться тим, що тут вирощують багато худо-
би. Але в районі немає жодної м’ясобійні і люди
змушені здавати м’ясо перекупщикам за копій-
ки. Чому не допомогти людям згуртуватися в ко-
оператив, дати обладнання, приміщення, подат-
кові пільги?  І нехай відкриють свою переробку,
створять нові робочі місця, платять зарплати!
Те саме – і з молоком, яке здають за заниже-
ною ціною. А могли б відкрити власну перероб-
ку…

Що ще потрібно для регіону?
Розуміння держави, що в особливих умовах

повинно бути і особливе ставлення. Що це пе-
редбачає?

– Законодавче затвердження надбавки усіх
зарплат, соціальних виплат і пенсій для меш-
канців гірських територій – на 20%.

– Створення вільної економічної зони для
підприємств, де не менше 90% працівників –
місцеві мешканці.

– Повернення лісів та інших природних багатств
під контроль місцевих громад.

*    *    *
Причина невдач завжди криється у тому, що

ми або не дуже хочемо щось зробити, або не
знаємо як. Відповідно, запорукою успіху є бажан-
ня та чіткий план дій. У мене є достатньо натх-
нення, компетенції та віри і у власні сили, і у пра-
цьовитих людей Прикарпаття. Разом ми точно
приведемо сюди справжні зміни!

Ваш Юрій МІСЬКІВ.

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ щиросердечно віта-
ють з ювілейним днем народження ане-
стезиста Ярослава Івановича Бучака і ба-
жають шановному ювіляру міцного-міцно-
го здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
родинних гараздів, великого людського
щастя.

Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Мирного неба, здоров’я – без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!

Дорогу, кохану дружину, люблячу, турботливу маму, невістку
– Любов Іванівну Кольган, жительку с. Явора, із золотим юв-
ілеєм від дня народження, який вона святкувала 15 липня,
від щирого серця, і з великою любов’ю вітають чоловік Мико-
ла, любимі синочки Микола, Іван, Степан та свекруха Ольга.

Найкращій, найріднішій людині вони бажають здоров’я,
добра і щастя, здійснення усіх задумів і мрій, достатку, лю-
бові, миру та довгого-довгого щедрого віку.

Спинити час ніхто не взмозі,
І грає ліс, і квітне сад.
На Твоїм сонячнім порозі
З’явилось мудрих 50!
Твій ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди жила у мирі,
В колі рідної сім’ї.
Хай пісні веселі й щирі
Тобі співають солов’ї.

19 липня святкує свій день народження Галина Іванівна
Дуран із с. Карпатське. Дорогу іменинницю сердечно вітають
подруги Ольга, Оксана і Марія і бажають їй міцного здоров’я,

радості в житті, благополуччя, Божої опіки на
щодень і на довгий вік.

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.
Хай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

Сестра Марія, швагро Ігор, племінниця  Марія з сім’єю, пле-
мінник Іван з сім’єю від щирого серця вітають із золотим юв-
ілеєм дорогу сестричку, тьотю, жительку с. Явора – Любов
Іванівну Кольган.

Нехай Господь шле добро і щастя, здоров’я, тепло і зати-
шок родинної оселі, світлу радість в житті, Боже

благословення.
В цей день вітаємо зі святом,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в хату завітає,

Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах три-

має,
А Бог хай дарує надію й тепло

На многії літа, на щастя й добро!

Педагогічний колектив Комарницького НВК щиро вітає з
ювілейним днем народження вчителя української мови та
літератури, християнської етики – Руслану Ярославівну Ко-
марницьку – і бажає ювілярці доброго здоров’я – на довгі
роки життя, душевного тепла, сил, енергії, усіх земних гараздів
на многії і благії, даровані Господом літа.

Хай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і

сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце

гріє,
Слова подяки линуть

звідусіль.
Бажаємо Вам літ багато,

Радості – й ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було як свято

Й дарувало посмішку завжди.
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Уродженцю Самбора Андрію
Дубасу - лише 32 роки, а за пле-
чима - наука у Самбірському тех-
нікумі економіки та інформати-
ки, три вищі освіти - юридична,
економічна та державника (Ака-
демія управління при Прези-
дентові України). Робота по-
мічником-консультантом народ-
ного депутата Олега Канівця,
радника Голови Нацбанку, в.о.
заступника голови правління
ДІФКУ, на даний час - президент
Асоціації Український банків.
Одружений, троє дітей.

З таким професійним надбан-
ням та досвідом (бо на ці поса-
ди будь-кого не беруть) можна
спробувати свої сили і у змаган-

нях за мандат парламентаря.
Бо хто сказав, що туди мають іти
старші вуйки, яких уже не навчиш
мислити по-новому, які зліпили
собі мільйони, і яким, якщо чо-
гось і не вистачає у житті, то
тільки народнодепутатської
слави? Андрій Богданович з жа-
лем каже, що його рідний
Самбір, у якому мешкає 30 ти-
сяч розумних людей, ніколи не
мав свого народного депутата.
Чомусь менші за кількістю люду
містечка нашого виборчого ок-
ругу мають свої претензії на вер-
ховну владу, а ми вічно зазирає-
мо до чужого рота, або обирає-
мо обгорнутого у чергові партійні
прапори «парашутиста»? Пан

Дубас вирішив поламати цю тра-
дицію - нехай тепер Самбір дик-
тує  політичну волю іншим. Пре-
тендент на мандат заявив, що,
працюючи три роки у державній
інвестиційній компанії, уже зап-
римітив щонайменше 4 десятки
міжнародних інвестиційних ком-
паній, готових зайти на українсь-
кий ринок не з профілем «купи-
продай», а з виробництвом та
створенням нових робочих місць
заради того, щоб українці повер-
нулися з заробітчанських країв.
Деякі інвестори охоче погодили-
ся б на наші, гірські терени об-
ласті. І пан Дубас не раз про це з
ними говорив. Чому інвестор ра-
ніше не дуже хотів іти до нас? Бо
його уже навчили, що місцеві
владоможці-князьки тут дикту-
ють свою волю, почасти і фінан-
сову. Доброго інвестора треба
супроводжувати через наші бю-
рократичні рифи і чиновницькі
забаганки. Андрій Дубас бере на
себе мужність стати проводи-
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Коли ми поспілкувалися з кандидатом у народні депутати

України (виборчий округ - Самбір, Старосамбірський, Турківсь-
кий, Сколівський райони) Андрієм Дубасом, то помітили, що
це уже далеко не син колишнього самбірського банкіра, депу-
тата обласної ради Богдана Дубаса... Це акурат та ситуація,
коли діти переростають своїх батьків, стають більш упев-
нені, прагматичніші та успішніші...

Політична реклама

– Труба – мідний духовий музичний інструмент, найви-
щий за звучанням серед мідних інструментів, – розпов-
ідає Михайло. – Це один з найдавніших мідних ду-
хових інструментів. Її зображення навіть знаходять
при розкопках Давнього Єгипту та Стародавньої
Греції. Про музичний інструмент подібної конст-
рукції відомі дуже давні згадки – ще 3600 років
тому. Труба сповіщала про небезпеку, підтримува-
ла відвагу вояків, які йшли в бій,  відкривала уро-
чисті церемонії. А в ХVІІ столітті цей музичний
інструмент увійшов до інструментів оперного ор-
кестру. Тож трубу використовують і в опері, і в джазі.
До речі, нещодавно, наприкінці травня, у Львові
проходив ІХ Міжнародний джазовий фестиваль,
на якому можна було послухати неповторні висту-
пи сурмачів-професіоналів. Духова музика, як вся
інша, також прекрасна. І мене чомусь з дитинства
приваблювала саме гра на духових інструментах.
Тож, після закінчення школи, вирішив навчитися
грати на них. З 1988-го по 1992 роки навчався  у
Дрогобицькому  музичному  училищі, а після – п’ять
років удосконалював знання і навики у Львівській
музичній консерваторії ім. М. Лисенка. Там я закі-
нчив духовий відділ (клас труби), але досконало
володію усіма духовими інструментами, бо цього
також мене навчали у консерваторії.

Для молодого талановитого випускника музич-
ного вишу у Турці тоді роботи не знайшлося. Трохи
заробляв на життя, граючи на різних забавах та
весіллях, а коли з’явилася можливість поїхати на
заробітки за межі України, поїхав. Михайла Косте-
вича запросили в Ірландію, а потім і в Німеччину.
Там він й далі продовжував практикувати, граючи на
трубі, у складі циркового духового оркестру. Трубу Ми-
хайло не залишав, інструмент постійно використовував.
І лишень зовсім недавно, три роки тому, талановитого
трубача запросили на роботу в Турківський районний
Народний дім.

 Тут він став керівником створеного на початку 80-х
років духового оркестру «Сурмачі», який відразу ж за
невеликий проміжок часу, за свою активну мистецьку
діяльність, 10 квітня 1981 року Міністерством культури
України був удостоєний почесного звання «народний».
Тоді оркестром ще керував нині відомий усім краєзна-
вець, музикант Петро Зборовський, пізніше колектив

очолив випускник Самбірського культосвітнього учили-
ща Іван Федорко. У жовтні 2016 року керівництво колек-

тивом перейшло в руки молодого Михайла Костевича.
 – Зразу ж почав працювати над оновленням репер-

туару, включив до нього українські народні пісні, пісні
українських композиторів, сучасні твори, є й духовна му-
зика, і твори місцевих композиторів. Такі як Б. Лято-
шинського «Мелодія», І. Поклада «Скрипка грає», М.
Коссака «Чорнії брови», Б. Сапелюка «Калина пам’яті»,
О. Білаша «Два кольори», В. Бриня «Рідне училище» і
інші. Репертуар завжди знайдеться, а ось з музичними
духовими інструментами маємо проблему, вони надто
старі, і, як мовиться, уже давно віджили свій вік. Паяєш,
паяєш, а вони й далі ломляться, – каже музикант. – Слід
сказати, що труба – інструмент не  дешевий, коштує при-

близно 200 доларів, ціна залежить від фірми-виробни-
ка. Тому на весь оркестр зразу закупити інструменти
важко, не по кишені, як мовиться, а ось купляти їх по-
штучно було б набагато легше. Наприклад, за 5 тисяч
гривень можна купити саксофон чи хороший помповий
баритон.  Немає в оркестрі туби. Коли я взяв керівницт-
во духовим оркестром, він був майже на межі розпаду,
деякі інструменти були зовсім знищені. Трохи ще підла-
тав, підремонтував старі, дістав цілий комплект нових з
Нижньовисоцького сільського Народного дому. Прид-
бав нові пульти під ноти, папки. Й стали далі проводити
репетиції, працювати, виступати на районній та обласній
сценах.

Народний духовий оркестр «Сурмачі» Турківського
РНД  й далі приносить району визнання. Так, в обласно-
му фестивалі-конкурсі духових оркестрів ім. Б. Сапеля-
ка – відомого українського композитора і аранжуваль-
ника, серед 14 колективів області «Сурмачі» зайняли
почесне призове третє місце, що стало для них навіть
несподіванкою. Виступали у Львові на День Героїв, на
святі вшанування Українських Січових Стрільців у Сян-
ках, на інших важливих районних та регіональних мис-
тецьких заходах, присвячених видатним датам українсь-
кого календаря.

Один мінус, зазначає його керівник, у тому, що  в ко-
лективі немає молодих музикантів, які б могли заміни-
ти старших, знаючих і досвідчених.  А це  Володимира
Бриня, Ігоря Заканича, Анатолія Пшеничку, Івана Ільківа,
Ореста Павлика, Володимира Андрушка, Миколу Бо-
берського , Миколу Комарницького , Василя Дубравсь-
кого , Ігоря Васьківа.. Із середніх за віком в ансамблі
грають Ігор Костів, Юрій Сушицький. Микола Косачевич,
Микола Курус, Володимир Прик;  молодші – Василь
Білинський, Михайло Федорко.  Вселяє надію талано-
витий юнак Микола Михайлечко, який зараз навчається
в культосвітньому училищі і  грає на тенорі. Окрім того,
що Михайло Костевич є керівником народного духового
оркестру «Сурмачі», він ще й викладає клас труби у
Турківській дитячій музичній школі. І мріє вже цього року
створити дитячий  міні-оркестр, який би в майбутньому
приніс славу Турківщині. Вкрай потрібні ще й фахівці, які
б навчали талановитих дітей горян грі на дерев’яних
інструментах, таких як кларнет, флейта, а також удар-
них. Вони, за словами Михайла Костевича, яскраво підси-
люють оркестр, його звучання.

– На Турківщині є 15 художніх колективів, які удостоєні
звання народного, – каже виконувач обов’язків началь-
ника відділу культури Турківської РДА Олег Вільчинсь-
кий. – Серед них – духовий оркестр «Сурмачі». Я не раз
наголошував і наголошую на тому, що ці колективи  мог-
ли б частково зайнятися комерціалізацією і провадити
діяльність так, аби своєю творчістю заробляти додат-
кові дивіденди  на сценічні костюми, на окремі музичні
інструменти, і врешті-решт – на прожиття.  Так є у світі,
так є у сусідніх районах. Там музиканти не бідні люди.
Щодо керівника «Сурмачів» Михайла Костевича, то бачу,
що він не байдужий до ввіреної йому справи,  стараєть-
ся об’єднати тих, хто любить і вміє грати на духових та
ударних інструментах. Має велике бажання підтримати
талановиту молодь та поширювати і примножувати ук-
раїнську культурну спадщину.

Ольга ТАРАСЕНКО.

рем, бо переконаний у тому, що
якщо на наших теренах не
відкривати підприємств, то
край просто зачахне - не буде
грошей у бюджеті, не буде
ремонту доріг, а лікарні,
школи. садочки, народні
доми, які роками без ре-
монтів, просто з’їсть гри-
бок.

Тому, якщо з чогось і роз-
починати відроджувати
рідний край, а зрештою, й
Україну, то з таких сучасних
підприємств, переконаний пан
Дубас... Знаєте, це цікавий по-
гляд на життя.

Він уже виріс за України,
він уже українець, його не
треба переконувати у
тому, що рідна мова -
це з молоком ма-
тері... Він з того по-
коління, яке йде
далі. І у той час,
коли в багатьох
інших глибоко
песимістичні
погляди на
життя, цей
м о л о д и й
чоловік ще
бачить ре-
цепт виходу з кризи. Він вивчав
досвід країн, які були у такій же
халепі, наприклад, Польща, Че-
хія, Південна Корея, Обєднані
Арабські Емірати, але здолали

усі перепони і стали успішними
для людей. Наступною має

відродитися УКРАЇ-
НА, якщо обере у

парламент молодих та перспек-
тивно мислячих, замість «зацві-
лих» та «забронзовілих» пол-
ітиків.

Олексій ГОЛОВКО.

СТВОРИТИ ДИТЯЧИЙ
ДУХОВИЙ МІНІ-ОРКЕСТР

Мріє викладач Турківської дитячої музичної школи
Михайло Костевич

Коли грає на трубі Михайло Костевич, зал завмирає. Здається, що мелодія летить десь ввись, піднося-
чись високо-високо, аж до самого неба. Дуже мало на Турківщині музикантів, які б уміли гарно, натхненно
і піднесено грати на трубі.
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Колектив управління соціального захисту населення Тур-
ківської РДА щиросердечно вітає із ювілеєм – 60-річчям від
дня народження – заступника начальника управління Бог-
дана Івановича Бегея.

Шановний Богдане Івановичу, хай
наступні роки та майбутні дороги
рясніють добром, теплом, увагою,
радісними подіями. Хай щастить Вам
у всіх задумах. Доброго Вам здоро-
в’я, мирного неба, благополуччя, Бо-
жого благословення на многії і благії
літа!

Журавлиним ключем відліта-
ють літа,

Сивина посріблила вже скроні.
Але в Вашій душі та ж струна

золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває усіх
І ніколи Вас не покидає.
Хай все Ваше життя, хай весь Ваш довгий вік
Ангел Божий охороняє.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК
щиросердечно вітає з днем народження заступника
директора Надію Миколаївну Сеничич. Найголовнішим в

житті кожного з нас є здоров’я. Тож ми бажаємо, щоб
Ви  і Ваші рідні завжди були здорові. Ніколи не

втрачайте щасливого блиску в очах і завжди
залишайтеся усміхненою, красивою, щирою.
Хай у житті трапляються тільки чудеса і
радості, хай на Вашім шляху не буде
перешкод до успіху. Завжди дивіться
вперед з оптимізмом і посмішкою на довгі
і многії літа!

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Хай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Продається корова в с. Ло-
синець.

Ціна – договірна.
Тел.: 0964398198.

Продається молода корова.
Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0679349129.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß ²²² ÒÎÌÓ ÊÍÈÆÊÈ
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Важливим є те, що на цю кон-
ференцію були запрошені автор
і редактор І тому книжки, науко-
вець, гість із канадського інсти-
туту українських студій Універси-
тету Альберти (голова) пан Франк
Сисин, професор  інституту істо-

ричних досліджень Львівського
національного університету ім.
Івана Франка та Українського
Католицького Університету пан
Ярослав Грицак і професор Ми-
хайло Кріль.

Перший том книжки про о.
Михайла Зубрицького, уроджен-
ця с. Кіндратів Турківського рай-
ону, який був 30 років парохом
церкви в селі Мшанець Старо-
самбірського району і, крім того,
займався збором матеріалів і
дослідництвом регіональної та
етнографічної історії наших кра-
ян, виданий ще у 2013 році. Він
був невтомним організатором
національного руху. Збираючи
матеріали, описував їх, складав
народні оповідання з життя го-
рян, а це вилилось у тритомну
книгу про Михайла Зубрицького.

До випуску творів, газетних пуб-
лікацій та архівних матеріалів
приклався також Інститут наро-
дознавства національної ака-
демії наук України у Львові. Ще
покійний Григорій Дем’ян, який у
свій час був народним депутатом

14 червня 2019 року в залі Старосамбірської районної ради
відбулася наукова конференція, на яку я був запрошений. Орган-
ізував її пан Ігор Макар – редактор Старосамбірської районної
газети, він ще й голова філії МГО «Світовий Конгрес Бойків»
на Старосамбірщині.

України,  віддав для цих випусків
350 праць і матеріалів, які йому
подарувала родина Зубрицьких.
Приклалися до випуску томів і
кафедра новітньої історії Украї-
ни ім. Михайла  Грушевського
Львівського національного уні-

верситету ім. Івана Франка  (Олег
Павлишин та Тарас Романюк), а
також інститут народознавства
НАН України, зокрема профе-
сор, доктор філологічних наук,
завідувач відділу фольклористи-
ки Василь Сокіл, який є пост-
ійним учасником  Всесвітніх бой-
ківських фестин та Світових конг-
ресів бойків. Другий том вийшов
у 2016 році, під редакцією того ж
Василя Сокола, а третій уже був
цього року, під редакцією Фран-
ка Сисина, який і виступив на
презентації.

Я у своєму виступі нагадав, що
коріння його батька походить із
с. Зубриця Турківського району і
сказав, що в с. Кіндратів збудова-
но пам’ятник – погруддя Михай-
лові Зубрицькому, присвячене
Другим всесвітнім бойківським
фестинам, що відбулися в 1997
році.

І коли члени товариства «Бой-
ківщина» в м. Турка постійно зби-
ралися на свої засідання, то
бідкалися, що немає матеріалів
і книжок про діяльність видатно-

го земляка-краянина Михайла
Зубрицького. Але з часом праці
таки знайшлися. На їх основі на-
писані книжки.

Нагадав я старосамбірчанам
про покійного нині Володимира
Горбового, що був головою Ста-
росамбірської районної ради,
який також займався дослід-
ницькою діяльністю про нашого
славного земляка. Я особисто із
п. Горбовим їздив на пошуки мо-
гили о. Михайла Зубрицького до
Польщі, адже останні свої роки
він мав парафію у Берегах
Долішніх і там же похований.

У виступі я пригадав Франкові
Сисину, як у свій час зустрічався
з працівниками Українського
Інституту Святого Володимира в
Торонто, коли за його телефон-
ною вказівкою, Іраїда Винниць-
ка, завідувачка відділу  інституту,
відома діячка світової українсь-
кої жіночої організації, подарува-
ла перший том книги. Крім Іраї-
ди, на зустрічі були працівники
закладу – Марта Базюк, Божена
Гембатюк-Федина, Ніколас Дер-
жшко, Рома Дзерович, Галина
Остапчук та Василь Шаран, який,
до речі, є почесним головою філї
МГО «Світовий Конгрес Бойків» у
Канаді. За це я був їм дуже вдяч-
ний.

Також приклалася до випуску
вище згаданих томів програма з
досліджень модерної історії та
суспільства України ім. Петра
Яцика. Ці томи побачили світ
завдяки щедрій пожертві зі спад-
щини Едварда Бродацького
(1926 - 2007рр.), який після Дру-
гої світової війни поселився у Лон-
доні.

Наукова конференція в Старо-
му Самборі пройшла дуже ціка-
во і  змістовно. Я подякував Ігорю
Макару за організацію заходу й
вручив Франкові Сисину від імені
міжнародної організації «Світо-
вий Конгрес Бойків» – грамоту.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова міжнародної гро-

мадської організації «Світовий
Конгрес Бойків», нагороджений
Почесною Грамотою Верховної
Ради України та орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня, Заслуже-
ний працівник культури України,
директор Турківського районно-
го Народного дому.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
З 19 липня 2019 року на автомобільній дорозі загального кори-

стування місцевого значення О141902 Турка – Східниця розпочи-
наються ремонтні роботи. Через це  можливе ситуативне пере-
криття руху автотранспорту.

–  Мова  йшла  не про закриття інтернатів, а про ство-
рення таких умов, за яких потреба в інтернаті чи дитячо-
му будинку просто зникне. Держава витрачає на інтерна-
ти мільярди гривень. Наприклад, у 2018 р. – понад 11,6
млрд. грн.. 73 відсотки коштів витрачається на оплату
праці співробітників інтернатів, комунальні послуги, ут-
римання будівель. І лише 27 відсотків – на забезпечення
потреб дітей (одяг, харчування,  ліки). Наразі стоїть  зав-
дання  зменшити кількість інтернатних закладів,  яких  у
світі  як таких немає, може бути один на  весь регіон, –
каже Марія Василівна. – Дитина  має виховуватися в сім’ї,
і якщо буде міцна сім’я – буде міцна держава.  Проявля-

ючи взаємну любов, турботу про ближнього, повагу, співчут-
тя один до одного, ми маємо навчитися жити за  гаслом:
чужа дитина – це моя дитина. Словом,  потрібно зробити
усе для того, аби зберегти сім’ю.  І лише у крайньому
випадку, якщо вже  все випробувано і не можна  виправи-
ти ситуацію,  з сім’ї  потрібно негайно вилучати дітей.  Що
ми й робимо. Але  на даний час  ми ще маємо величезну
проблему із судами.   Ось  уже  більше року, як  ми  забра-
ли сина  у батька без позбавлення батьківських прав.
Це має вирішити суд.  Наразі  хлопчик  проживає з діду-
сем, дід ніяких виплат  на онука не отримує, а батько
одержує пенсію. Справа знаходиться в суді без розгляду

увесь цей час, бо  один  суддя не в змозі у відповідні
терміни  розглянути  справу.  Ось таку маємо ситуацію.   І
подібна  проблема не тільки в нашому районі, а й в ціло-
му по Україні.  Проте надіємося, що все стане на свої
місця.  Найпершим кроком для збереження сім’ї для
дитини є сім’я патронатних вихователів. Про це також
говорили на форумі. Якщо сталося якесь лихо і дитинка
залишилася без батьківського піклування (або ж в її рідній
сім’ї їй загрожує небезпека і дитину терміново вилуча-
ють), її передають не до інтернату, чи притулку, а в сім’ю
патронатних вихователів. Це – тимчасова форма влашту-
вання дитини, що триває зазвичай до 3 місяців. Цій  сім’ї
держава платить гроші так, як прийомній сім’ї, чи дитя-
чому будинку сімейного типу. Державі вигідніше створю-
вати такі патронатні сім’ї,  аніж утримувати великі інтер-
натні заклади. Інтернати мають відійти в минуле, зазна-
чалося на форумі. До слова, в нашому районі також одна
сім’я виявила  бажання бути патронатними вихователя-
ми, але, на жаль, не пройшла по конкурсу. В кожній гро-
маді щонайменше має бути створена одна сім’я патро-
натного вихователя.

Реформа розрахована на 10 років і передбачає, що за
цей час кількість дітей в інтернатах зменшиться на 90
відсотків, а у кожній громаді з’являться доступні і якісні
послуги для підтримки сімей з дітьми, відповідно до їх
індивідуальних потреб.

Ольга ТАРАСЕНКО.

  МІЦНА СІМ’Я – МІЦНА ДЕРЖАВА
Нещодавно в актовому залі Львівського професійного коледжу  готельно-туристичного та ресто-

ранного   сервісу   відбувся форум, організований  благодійною  організацією «Львівська освітня фунда-
ція», на який було запрошено 250 осіб з Львівщини, і  саме   з числа тих, хто відповідає  у  соціальній сфері
за напрямок роботи з дітьми.  Учасники форуму разом обговорювали, як провести у районах правильно
реформу (деінституціалізацію) інтернатних закладів.   У форумі взяли участь і виступили голова
Львівської ОДА  Маркіян Мальський,  перший  заступник голови Львівської обласної ради  Андрій Білоус,
уповноважений Президента   України з прав дитини Микола Кулеба  та  представник уповноваженого з
питань дотримання  прав дитини Верховної Ради України Аксана Філіпішина. Турківщину представляли
заступник начальника – начальник відділу з опіки і піклування та усиновлення служби у справах дітей
Турківської РДА Марія Лило,   директор РЦ СССДМ Марія Павлик, начальник управління   соціального
захисту населення Турківської РДА Микола Гут.

Ê³ëüê³ñòü òà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà
ïëàòà ó Òóðê³âñüêîìó ðàéîí³

Середньооблікова кількість штатних  працівників
підприємств, установ та організацій Турківського району (з
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)   у I кварталі
2019 року становила 3641 особу (0,8% зайнятих в економіці
області), що на 7% менше, ніж у I кварталі 2018 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств району у I кварталі 2019 року становила 6719 грн, що
на 18% більше, ніж у I кварталі 2018 року. Рівень заробітної плати
працівників району у I кварталі 2019 року був нижчим за середній
показник в області на 1760 грн.

Станом на 1 травня 2019 року відсутня заборгованість з виплати
заробітної плати.

 Головне управління статистики у Львівській області.
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Для молодої української  держави національно-патріотичне виховання молоді має пріори-
тетне значення. Актуальність його зросла в зв’язку з розв’язанням гібридної війни проти
України з боку  нашого північного сусіда – Росії.

Відповідно до проекту командного плану за-
ходів щодо національно-патріотичного вихован-
ня молоді на 2019 рік,  Міністерство молоді та
спорту України, спільно з адміністрацією Дер-
жавної прикордонної служби України та відом-
ством морської охорони України, з 21 по 28 чер-
вня організували і провели всеукраїнський
вишкіл патріотичної гри «Джура-Прикордон-
ник». Проходив він у м. Ізмаїл Одеської області,
на базі одного з кращих в Україні навчально-
тренувальних центрів морської охорони Дер-
жавної прикордонної служби.

Всеукраїнська національно-патріотична гра
«Джура-Прикордонник» започаткована в 2017
році, перший вишкіл проходив у м. Оржанці на
Черкащині, другий – на Львівщині минулого року,
на базі кінологічного центру в м. Великі Мости.
У цьому році вибрано ізмаїльський  загін при-
кордонної служби, тобто головною тематикою
«Джури» була морська складова, а саме –
діяльність морської охорони Державної прикор-
донної служби.

Всеукраїнський вишкіл гри «Джура-Прикор-
донник – 2019» залучив патріотичну молодь 18
областей і 50 прикордонних районів України і
на цей раз був найбільш представницький, адже
в ньому взяло участь близько 500 учасників стар-
шої вікової групи. Серед чотирьох районів
Львівщини у вишколі взяли участь вихованці Тур-
ківщини, яку, як і минулого року, представили
учні Лімнянського НВК ім. Романа Мотичака, в
складі Василя Дністряна та Мар’яна Будза (9
кл), Діани Чуплак та Юлії Хащівської (8кл). Вихо-
вателем цієї невеликої, але бойової групи, був учитель фізичної культури Петро Себій.

По завершенні урочистого параду-відкриття вишколу на центральній площі міста, вихованці відвіда-
ли у військовій частині навчально-тренувальний центр морської охорони, де ознайомилися з найнов-
ішими засобами контролю і захисту морського кордону від різного роду порушників, в тому числі дивер-
сійних груп та контрабандистів.

Після цікавої екскурсії учасників вишколу було передислоковано в м. Причорноморськ, що на березі
Чорного моря, хоча наступні всі заняття були організовані в чотирьох  локаціях: одне – в Ізмаїлі, два –
в м. Болград та ще один – на ділянці кордону з Молдовою. Тобто діти мали можливість і навчатись і
знайомитися з природою та містами півдня Одещини в пониззі Дунаю, яке ще має назву Бессарабія.
Цікавою була поїздка  і в м. Рені, що розташоване на берегах Дунаю, яке ще називають українською
Венецією. Побували діти і на березі озера Ялпуч – найбільшого за площею в Україні.

Всі заняття і саме перебування учасників вишколу були сплановані і організовані дуже добре, де
праця вдало чергувалася з відпочинком.

Під час занять діти знайомилися з історією охорони, її особливостями як виду прикордонної служби,
мали можливість брати участь в затримці умовних контрабандистів на одній з ділянок кордону з Мол-
довою. А в Болграді одержали навики практичних стрільб з пневматичної гвинтівки. Всі учасники виш-
колу взяли участь в терновій грі-змаганні.

А завершився вишкіл урочистим парадом учасників гри, в якому взяли участь і вихованці з Лімни.
Якщо минулого року наші учні були одягнені у звичайні футболки, то тепер вони мали камуфляжну
форму, придбану завдяки спонсорській допомозі випускника школи Івана Савки – полковника, депута-
та Верховної Ради України.

Перебування на півдні сонячної Одещини залишиться в спогадах учасників Всеукраїнської націо-
нально-патріотичної гри «Джура-Прикордонник» – назавжди. А ще знайомство і спілкування з одно-
літками з різних куточків великої і такої різної України. Крім того, для багатьох, після проведення
вишколів, професія прикордонника може стати частиною їхнього життя.

Високими посадовцями Міністерства молоді і спорту, Державної прикордонної служби України, всім
учасникам патріотичної гри «Джура-Прикордонник – 2019» були вручені грамоти і подяки, а також
екіпіровані майки-сувеніри «Джура».

Наступного року Всеукраїнський вишкіл гри «Джура-Прикордонник» буде проведено в м. Хмель-
ницький, на навчальній базі Академії прикордонних військ.

Марія ГОЛОТЯК,
педагог-організатор Лімнянського НВК ім. Романа Мотичака.

ІНФОРМАЦІЯ
Боринської селищної ради про оголошення

конкурсу на право оренди комунального майна
1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно
- Нежитлове приміщення (S=42,3 кв. м.) в адміністративному бу-

динку Боринської селищної ради (перший поверх), адреса: Львівська
обл., Турківський район, смт. Бориня, вул. І. Франка, 4.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною ста-
ном на 31.05.2019 року, становить 167 300,00 грн.

Цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів гос-
подарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вру-
чення) поштових відправлень.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди :
1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати

за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць розрахунку (червень - 2019 р.) – 1394,17 грн.
(орендна ставка – 32,96 грн. за 1 м кв. в місяць).

2.Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням;

3.Протягом одного місяця з дня підписання договору оренди та
акта приймання-передачі відкриття та початку надання послуг з
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

4.Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
5.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на

здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публіка-
цію оголошення про конкурс.

 Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;
- довідку від Боринської селищної ради про відсутність заборго-

ваності з орендної плати (для орендарів майна селищної комуналь-
ної власності);

- довідки управління Пенсійного фонду та податкової інспекції
про відсутність заборгованості.

а) для учасників, які є юридичними особами:
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців;
- завірені нотаріусом копії установчих документів;
- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника по-

датків;
- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарсь-

кої діяльності, у разі їх наявності;
- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кре-

диторської заборгованостей;
- довідку від кандидата про те, що відносно нього не порушено

справу про банкрутство.
 б) учасників, які є суб’єктами підприємницької діяльності – фізич-

ними особами:
- копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у

конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану пред-
ставнику фізичної особи;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- декларацію про доходи фізичної особи, або завірену в установ-
леному порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності –
фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день про-
ведення конкурсу.

Конкурс відбудеться об 11:00 год. 05.08.2019 року в кабінеті голо-
ви Боринської селищної ради. Телефон для довідок: 3-41-18.

 Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії не
пізніше, ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82547,
Львівська обл., Турківський р-н, смт. Бориня, вул. І. Франка, 4, Бо-
ринська селищна рада.

Документи на конкурс подавати у надійно запечатаному конверті,
з написом «На конкурс», який скріплений печаткою або підписом
учасника конкурсу.

Ознайомитись з проектом договору оренди та отримати додат-
кову інформацію можна в Боринській селищній раді за телефоном:
3-41-18.

Голова конкурсної комісії Іван Яворський.

Увага! Шановні громадяни, Турківський районний
військовий комісаріат запрошує на військову служ-
бу за контрактом у Збройні Сили України чоловіків
віком від 18 до 60 років, та жінок, віком від 18 до 40-
 років.

Термін контракту для осіб рядового складу — 3 роки;
для осіб сержантського та старшинського складу — від
3 до 5 років. Учасники бойових дій  мають можливість
заключити короткостроковий контракт на пів року.

Військовослужбовці за контрактом мають наступні
пільги та гарантії:

- стабільне грошове забезпечення, від 10000 грн. (в/ч
А1556 – 15000 грн., ДШВ – 12500 грн.). Гарантоване
підвищення у ході просування по службі;

- значно вищий, ніж у цивільному секторі, розмір пен-
сійного забезпечення та можливість його отримання за
 вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);

- регламентований робочий тиждень з двома вихід-
ними днями (крім занять з бойової готовності та чергу-
вань);

- можливість отримання вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок дер-
жави без відриву від служби;

- участь у міжнародних миротворчих операціях за кор-
доном;

- отримання грошової компенсації за піднайом жит-
ла по місцю служби, у подальшому можливість отри-
мання постійного житла;

- додаткові виплати у операції об’єднаних сил до 17000
грн.;

- матеріальна допомога для вирішення соціально-
побутових питань;

- речове забезпечення у відповідності до визначених
норм;

- безкоштовні обіди в робочі дні, або за бажанням
виплата грошової компенсації у розмірі вартості набору
продуктів на приготування обідів;

- щорічна основна відпустка із збереженням грошо-
вого забезпечення та грошової допомоги на оздоров-
лення;

- безоплатна кваліфікована медична допомога у
військово-медичних закладах охорони здоров’я;

- санаторно-курортне лікування та відпочинок у сана-
торіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристич-
них базах Міністерства оборони України;

- отримання підйомної допомоги в розмірі місячного

грошового забезпечення на військовослужбовця і 50%
місячного грошового забезпечення на кожного члена
сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на
нове місце військової служби;

- безкоштовне навчання у вищих військово-навчаль-
них закладах, право на пенсійне забезпечення неза-
лежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнен-
ня зі служби вислугу 25 років;

- учасники бойових дій мають право на призначення
дострокової пенсії за віком: чоловіки – після досягнен-
ня 55 років та за наявності страхового стажу 25 років,
жінки – після досягнення 50 років та за наявності стра-
хового стажу 20 років;

- за військовослужбовцем, котрий служить за контрак-
том, зберігається місце роботи, виплачується середнь-
омісячна заробітна плата.

Підпиши контракт і стань професіоналом ! Захисти
Україну !

Звертатися за адресою: Львівська область, місто
Турка, вулиця Січових Стрільців, 9. Контактні телефо-
ни: 0961375510,  0662204209.



 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

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки). Звертатися за тел.:
067-54-16-258, 095-230-41-81,
067-541-62-24.

Продаються магазини в м.
Турка, по вул. Міцкевича, 15в.

Тел.: 0990900710.

Я з вами. Разом будемо боротися та працювати, разом станемо успішними, захистимо ліс та розвиватимемо нашу країну.
Кандидат в народні депутати

Василь Курій.

Політична реклама

ФК «ВЕРХНЯ ЯБЛУНЬКА»
У заключному турі першого

кола команда вийшла на перше
місце в турнірній таблиці. Здобу-
то 6 перемог та одна виїзна по-
разка. Команда традиційно силь-
но грає вдома, впевнено обігру-
ючи суперників, та лише одного
разу мала труднощі з командою
з Прислопа. У 7-му турі впевнено
на виїзді обіграла Либохору –
одного з претендентів на пере-
могу в чемпіонаті. В другому колі
чекають два непрості поєдинки
на виїзді з командами Присло-
па та Вовчого. А от з основними
конкурентами – командами Яво-
ри та Либохори – зіграють вдо-
ма. Найлегший календар на дру-
ге коло.

ФК «ЯВОРА»
Друге місце на проміжному

фініші змагань. Команда сильно
стартувала, однак єдина домаш-
ня поразка від команди з Либо-
хори може, в підсумку, вартувати
перемоги в чемпіонаті. «Явора»
доволі багато пропускає в по-
єдинках з командами, що пре-
тендують на призові місця. Зва-
жаючи на складний графік дру-
гого кола змагань – виїзди в
Присліп, Верхню Яблуньку та гру
з Либохорою – фінішувати на пер-
шому місці буде важко.

ФК «ДОЛИНА» (Либохора)
Третє місце після першого

кола. Перемоги на старті, нічия у
Вовчому, скандал у Прислопі, пе-
ремога на виїзді в тодішнього

Минає 3 роки, як пішла із життя добра і щира людина Степан
Іванович Коляса. У ці дні розділяємо неви-
мовний сум і тугу його близьких і рідних. Світлий,
добрий спомин про Степана Івановича назав-
жди залишиться в наших серцях, бо ми люби-
ли і поважали його, він працював разом з
нами. Молодим, енергійним прийшов у колек-
тив, проробивши  в перукарні багато-багато
літ, був мудрим наставником, щирим порад-
ником, вчив розпізнавати добро і зло, радив
бути співчутливими і милосердними.

Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла
пам’ять про Степана Колясу завжди житиме у
наших серцях. Усі, хто знав його, згадайте добрим словом, пом’яніть
щирою молитвою. Хай рідна бойківська земля буде йому пухом.

Зі щирою скорботою та світлою пам’яттю –
колектив перукарні «Чародійка».

Міжнародна громадська організація «Світовий конгрес бойків»
висловлює щире співчуття члену президії організації Оксані Павлик
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Працівники Турківського ЛВ висловлюють щире співчуття помічни-
ку епідеміолога Ганні Миколаївні Хащівській з приводу передчас-
ної смерті брата – Миколи.

Колектив працівників ТзОВ «Еко-газда» висловлює щире співчут-
тя колезі по роботі Івану Головчаку з приводу великого горя – смерті
батька.

Випускники 2002р. Верхньовисоцької ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко суму-
ють з приводу трагічної смерті однокласника – Віталія Євгеновича
Шепіди – і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Загублену картку водія, на ім’я
Василя Петровича Сливаря,
вважати недійсною.

Відділ культури Турківської
РДА запрошує на посаду заві-
дувача Народного дому с. Мель-
ничне талановиту, креативну лю-
дину, бажано молодого віку.
Обов’язкова умова – вища осві-
та.

Звертатись у відділ культури
Турківської РДА за тел.
0663082776, або в Завадівсь-
ку сільську раду.

лідера групи – Явори, несподіва-
на домашня поразка від Верх-
ньої Яблуньки. Зважаючи на те-
перішні результати команди,
доля підсумкового місця в чемп-
іонаті вирішиться в останньому
турі на виїзді у Верхній Яблуньці.

ФК «БІТЛЯ»
Проваливши початок змагань,

команда видала чудове завер-
шення першого кола. Три пере-
моги поспіль дозволяють бітля-
нам посідати проміжне четвер-
те місце, на відстані чотирьох
очок від третього місця. Щоправ-
да, розраховувати на щось
більше команді буде доволі
складно, зважаючи на майбутні
виїзні поєдинки проти Либохори,
Явори та Прислопа.

ФК «ЛІТМИР» (Присліп)
Нестабільна гра команди не

дозволяє, наразі, піднятися вище
п’ятого місця в турнірній таблиці.
Після скандалу в домашній грі з
Либохорою, команді доводиться
проводити свої поєдинки в сусід-
ньому Шум’ячі, де поле, м’яко
кажучи, не надто сприяє якісно-
му футболу. Втративши фактор
«домашнього» поля, важко роз-
раховувати в другому колі на пе-
ремоги в поєдинках проти лідерів
групи – Верхньої Яблуньки та
Явори. А важкі виїзні поєдинки
проти сусідів з Вовчого та прин-
ципової Либохори навряд чи
дозволять команді піднятися
вище підсумкового четвертого
місця в турнірній таблиці.

ФК «ПРОГРЕС» (Н.Яблунька)
Команда, котра шукає свою гру.

В першому колі здобуто одну пе-
ремогу, та й то – технічну, через
неявку команди з Гусного. Зав-
дання-максимум на друге коло
– потішити власних вболіваль-
ників перемогами з гри – буде
доволі складним, оскільки прий-
матимуть нижньояблуньці Вов-
че,Явору, Либохору та Бітлю. З
теперішньою грою команди на
очки в поєдинках з цими коман-
дами розраховувати доволі важ-
ко. А взяти очки у виїзних поєдин-
ках – завдання, наразі, – з неви-
рішуваних.

ФК «ДНІСТЕР» (Вовче)
Команда, котра будується. В

багатьох командах району великі
зміни в складі, та найбільші вони
– в команді з Вовчого. Майже по-
ловина команди – юнаки, котрі в
один день грають поєдинки
юнацьких змагань, а потім – зма-
гаються із дорослими суперни-
ками. Постійні зміни в складі ко-
манди не дозволяють їй вирішу-
вати турнірні завдання та дозво-
ляють лише награвати склад на
наступні турніри.

ФК «КАРПАТИ» (Гусне)
Зважаючи на брак місцевих

виконавців, у команді зібрано
гравців з колишніх трьох команд
– Гусного, Кривки та Верхнього
Висоцького. Однак, навіть попри
таку, здавалося б, широку мож-
ливість вибирати гравців, коман-
да впевнено посідає останню
сходинку в турнірній таблиці, один
раз зігравши внічию, маючи в па-
сиві невиїзд та п’ять програних
поєдинків. Важко сказати, за ра-
хунок чого команда зможе поки-
нути дно турнірної таблиці та чи
вдасться команді в домашніх
іграх з лідерами змагань (Верх-
ня Яблунька, Либохора, Присліп)
порадувати глядачів перемога-
ми.

Сергій РИК,
голова федерації футболу

Турківського району.

×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÐÀÉÎÍÓ:
Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÏÅÐØÎÃÎ ÊÎËÀ
У неділю, 21 липня, офіційно завершиться перше коло в до-

рослому чемпіонаті Турківського району з футболу. Цього дня
буде зіграно всього один матч – перенесений поєдинок І туру
між командами «ДНІСТЕР» (Вовче) та «ПРОГРЕС» (Н.Яблунь-
ка). Решта команд перше коло завершили. Визначилися ко-
манди, котрі поведуть боротьбу за нагороди чемпіонату, а
також – команди-аутсайдери. Далі про них – за місцем розта-
шування у турнірній таблиці.


