
В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹32    (1589)    Ï’ßÒÍÈÖß,  9 ñåðïíÿ  2019 ÐÎÊÓ

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 4 ãðí.

Колектив МВК ПП «Агро ЛТД» сердечно вітає із ювілеєм го-
ловного бухгалтера Івана Федоровича Мар-
чишака і бажає шановному ювіляру міцно-
го, як карпатські буки, здоров’я, життєвого
оптимізму, родинного благополуччя, поваги
від людей, любові від рідних, Божої ласки і
опіки на многії і благії літа!

Роки, мов птахи, в вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтеся бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добром і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа!

Колектив Карпатського НВК сердечно вітає з ювілеєм від
дня народження вчителя Ніну Григорівну Ільницьку і бажає

шановній ювілярці міцного здоров’я, чудово-
го настрою, великого людського щастя, родин-
ного тепла, довголіття.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без цього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і слава, і сила,
І більшого щастя на світі нема.
За все, що зробили за свої літа,
Хай зігріває людська доброта.
Щоб Вашу стежину стелив дивоцвіт
На многая, многая, многая літ!

8 серпня відсвяткувала свій ювілей дорога наша матуся, люб-
ляча і турботлива бабуся – Ніна Григорівна Ільницька, житель-
ка с. Карпатське.

Скільки матусь є на великій планеті, та ми ніколи таку не
знайдем. Ви найрідніша, найкраща на світі! Многая літа, наша
дорога! Велика подяка та низький уклін! Хай рушничок долі
Вашої буде вишитий добром та любов’ю,
Божої ласки!

Найрідніша, найкраща, матусю, бабу-
сю рідненька!

В цей день Вам вклоняємось дуже ни-
зенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.

З любов’ю – діти та онуки.

Цими теплими літніми днями відзначатиме свій ювілей пе-
дагог, яка вже багато років віддала школі, навчаючи не одне
покоління школярів доброму, вічному, розумному, вмілий кері-
вник, добра і чуйна людина, директор Турківського НВК №1
Оксана Іванівна Фролова.

Шановна Оксано Іванівно! Прийміть від колективу школи
щиросердечні вітання з ювілейним днем народження! Ми пи-
шаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами і
досягати разом професійних висот. Нехай доля шле Вам доб-
ро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов
будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Не-
хай тепло і затишок родинної оселі надійно захищають Вас від
негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповне-
них корисними справами і земними радощами років. Живіть

довго – в щасті, благополуччі та доброму здоров’ї!
Щоб сонечко завжди Вам усміхалось,
Щоб діти Вам вклонялись,
Щоби Ваша доброта в онуках проросла,
Щоб завжди Вас шанували і любов’ю

зігрівали
Хай  святий Ваш ангел-хоронитель
Не залишає Вас у клопотах усіх.
Для Вас він – захисник, супутник і ціли-

тель
На все життя, на довгий-довгий вік!

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÃÅÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ
ÀÍÀË²ÇÀÒÎÐ ÂÆÅ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓª

Ó ÁÎÐÈÍÑÜÊ²É Ë²ÊÀÐÍ²
Днями в КНП  «Боринська районна лікарня» запрацював автоматичний гематологічний ана-

лізатор. Що це за апарат, які його можливості та хто ним зможе скористатися – ми запитали
директора комунального підприємства Ігоря Маркіна.

– Як вдалося придбати аналізатор?
- Боринська районна лікарня стала перемож-

цем конкурсу проектів місцевого розвитку
Львівської обласної ради. Реалізація даного про-
екту здійснювалася за кошти Львівської обласної
ради – 98500 грн., Турківської районної ради –
69400 грн., та внеску громади – працівників Бо-
ринської РЛ в сумі 31100 грн.

– Яка потреба в придбанні аналізатора?
- У зв’язку з проведенням реформи охорони

здоров’я, заклади, які надають первинну медич-
ну  допомогу, обов’язково повинні забезпечити
безкоштовне надання ряду медичних послуг, зок-
рема, проведення аналізу крові. Власне з тих
міркувань ми вирішили придбати аналізатор.

– А які його можливості?
- Хочу зауважити, що це сучасний  апарат євро-

пейського виробництва, перший такого класу в
районі, який дозволяє робити дослідження крові
на високому технологічному рівні. Даний аналіза-
тор в автоматичному режимі проводить дослід-
ження венозної та капілярної (з пальця) крові. Він
дозволяє за 1 хвилину отримати 21 показник дос-
ліджуваної крові. На це в ручному режимі потрібно
більше 1години для отримання кількох показників
крові. Особливо апарат незамінний при великій
кількості пацієнтів, а також дає можливість лікарні
в невідкладних станах проводити аналізи цілодо-
бово.

– Чи будуть проводити аналізи безкоштов-
но?

- Як я казав, згідно з реформою медицини, зак-
лад охорони здоров’я, з яким пацієнт уклав дек-
ларацію, проводить аналізи безкоштовно. Що сто-
сується пацієнтів, які уклали декларації в інших установах або ще не уклали, як передбачено рефор-
мою  така послуга  буде платною. Тому тим, хто ще не уклав декларацію для одержання безкоштовних
медичних послуг за програмою медичних гарантій, необхідно поквапитися і підписати декларацію.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

СВЯТО МЕДУ
У РОЗЛУЧІ

У неділю, 18 серпня,  у селі
Розлуч відбудеться традиц-
ійний районний фестиваль
меду. 

Уміння і таланти демонструва-
тимуть не тільки бджолярі, але і
сировари, народні умільці. Гості
матимуть змогу  побачити наси-
чену концертну програму, вистав-
ки-продажі цілющих трав, чаїв,
продуктів бджільництва, уні-
кальних напоїв, бальзамів,
придбати сувеніри, літературу
бойківських письменників.

Свято проходитиме під егідою
Турківської РДА та Турківської
районної ради.

Початок – о 15. 00 год.
Руслана ПИСАНЧИН,

головний спеціаліст з туриз-
му Турківської РДА.
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З днем народження, яке відсвяткувала 4 серпня, дорогу і
люблячу, щиру і турботливу бабусю і прабабусю – Ганну Ми-
хайлівну Поручник, жительку с. Штуковець, від щирого сер-
ця і з великою любов’ю вітають онуки і правнуки. Дорогій
людині вони бажають міцного здоров’я, радості і достатку у
житті, миру, добра, тепла і Божої опіки на
многії і щасливії літа!

Люба бабусенько, прабабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі:
Ми дякуєм Богу що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Шановні ветерани та фахівці ветеринарної медицини
району!

Прийміть щиросердечні вітання з нагоди професійного
свята – Дня працівників ветеринарної медицини, який свят-

куємо у другу неділю серпня.
Професія ветеринарного працівника
має глибоке коріння. Вона виникла
тоді, коли людина вперше приручила
тварину. Ви – фахівці однієї з найбла-
городніших і найпочесніших професій,
адже недарма кажуть, лікар-медик

лікує людину, а ветеринар – людство.
Завдяки вашій сумлінній праці і відданості

обраній справі, в районі забезпечується ве-
теринарне та епізоотичне благополуччя, охорона довкілля.

В цей день бажаємо вам усім щастя, здоров’я, сімейного
благополуччя, невтомної енергії в служінні людям.

Первинна профспілкова організація працівників вете-
ринарної медицини району.

СЛОВО ВДЯЧНОСТІ ЛІКАРЮ
Я ніколи не писала до редакції, але дуже хочу поділитися вра-

женнями простого пацієнта після перебування на лікуванні у не-
врологічному відділенні Турківської КЦРЛ. Хвороба спіткала мене
несподівано, і своє здоров’я я повністю довірила медичному пер-
соналу відділення, в якому чисто, охайно, затишно.

Перш за все хочу сказати слова вдячності за самовіддану працю,
людяність і професіоналізм усього персоналу, який очолює справжній
фахівець, прекрасна душею, розумна, добра жінка – лікар Марія Мат-
ковська. Багато пацієнтів пам’ятають її ще молодою, коли прийшла
працювати до нашої лікарні. І та людяність, її щире серце і доброта
залишились і донині. Набутий роками досвід і всі позитивні людські
якості викликають повагу до Вас, Маріє Михайлівно. Ми всі знаємо,
що добре, хай навіть завчене, слово лікаря лікує хворого. Ви зі своїми
пацієнтами людяні. Цьому вчите і своїх підопічних.

Я бажаю Вам, Маріє Михайлівно, здоров’я, щастя, миру, успіхів та
терпіння до нас, пацієнтів, родинного тепла і Господньої опіки.

З повагою – Марія МЕЛЬНИК,
м. Турка.

ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÏËÀÒÓ
ÇÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÒÀ ÇÁÅÐÅÃËÈ Ï²ËÜÃÈ

Турківська та Боринська дитячі музичні школи – серед тих
небагатьох закладів, де діти можуть розвивати свої творчі
здібності, навчаючись музики. Треба віддати належне, що ба-
гатьом ці навчальні заклади дали добру освіту, більше того –
путівку в життя. Власне це доводить доцільність їх існуван-
ня та й необхідність підтримки органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування.

 ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗI ЗНИЖКОЮ роботи + матерiали. РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.
Перепланування. БУДIВНИЦТВО – будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси,
альтанки, банi, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицюван-
ня  будинкiв. Телефони: (068)1455866, (066)7215631.

ÏÎÍÓÐ² ÃÎÐÈ Â ÍÀØ²Ì
ÇÀÊÅÐÇÎÍÍ²

Понурі гори в нашім закер-
зонні –

Не та вже мова й голоси не ті.
Бо зникло все, немов пішло в

безодню,
Лишилось лиш розп’яття на

хресті.
І плаче вітер по хрестах дорож-

них,
Що впали ниць, відживши дав-

нину,
І стогне грушка болем неви-

мовним
Про цю трагедію, закутану в

пітьму.
Не чути вже грайливих дзвонів

церкви,
Лишилися фундаменти сторіч.
Лише пугач кричить в густому

терні,
Немовби розпачу і туги пере-

клич.
А Сян тече, хлюпоче – ніби

плаче –
 Це біль і сум карпатської ріки.
Бо не пливе уже по ньому

кача,
Бо правда ця вже канула в

віки.

ÌÀÒÈ ÐÓØÍÈÊ
ÂÈØÈÂÀËÀ

Мати рушник вишивала:
Спокій і тишу в листках,
Сонячну стиглість в колоссі,
Небесну красу в голубках.
Жага вогненна іскрилась,
В ружах і мальвах, квітках.
В мами обличчя світилось –
 Радість і небо в очах.
Плакали зорі росою,
Хмари пливли в чистоті.
Мати своєю рукою
Вшивала молитви святі.
Соколи щоб в небо літали,
Зозулі кували літа,
А русла Господньої слави
Пливли і пливли в небеса.

ÑÎÍ ÏÐÎ ÃÎÐÈ
Мені приснились гори на сто-

рожі,
Верхи смерек в  тумані го-

лубім,
Тече Дністер, на вертку змійку

схожий,
І я малий купаюся у нім.
Купаюсь в блаваті, любистках,
Черпаю силу з сивого Дністра,

Іду у гори, в урвища намистах,
Там, де поезія у душу пророс-

та.
Олені там любовно трембіта-

ють,
А їх чекає на узліссі лань,
А потічки мов на цимбалах

грають,
Гукаючи русалок для купань.
Купаються у росах полонини,
Приймаючи отари і стада,
Де бойківчанка – красний кущ

калини –
Своєю вродою чарує вівчаря.
Понад Дністром – хатиночки

барвисті,
Немовби одна одну доганя,
На гори споглядають урочис-

то –
В такій оселі народився й я.
Там вечорами все книжки чи-

тались –
Старицького, Шевченка і

Франка,
Із творчостю моя там доля

ткалась,
Формуючи поета-юнака.
А ще які там голосні музики,
Запальні танці і пісні дзвінкі.
І коломийки крутять безупин-

ку,
В нас танцюристи гарні, ще й

які!
Бринить поезія із кожного

вершечка,

Із казки надобраніч, із мами-
них долонь,

Із святості людей й краси сло-
вечка,

Що гріє душу, радості вогонь.
А одяг-красень, що із льону

тканий,
І вишитий в молитві і піснях.
В них – голос предків й симво-

ли прадавні,
Що зберігали бойки у серцях.
А квіти, що залили полонини
І пахощами рвуться до небес:
Конвалії, ромашки, розмари-

ни,
У горах ще зустрінеш й едель-

вейс.
Там коромислами оспівані

криниці,
Із чистою водою, мов криш-

таль,
Від доброти в людей там світлі

лиця,
І правда в них твердіша аніж

сталь.
А вечорниці там кохаються у

слові,
З музиками – у танцях, і піснях.
І солов’їні пісні вечорові,
Оспівані у прозі і віршах.
Карпатський краю мій – ко-

лиско творчих злетів,
Та будь же ти вовік благосло-

вен!
Ти – муза для художників, по-

етів
До наших днів, ще із давних-

давен.
Підготувала

Ольга ТАРАСЕНКО.

«Я ЖИВОТВОРНУ П’Ю
ВОДИЦЮ ІЗ ДЖЕРЕЛА –
З НАРОДНОЇ КРИНИЦІ»
У рамках святкування 500-річчя с. Вовче, у місцевій бібліо-

теці відбувся круглий стіл. У ньому  взяли участь  депутат
Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь, заступник голови
Турківської РДА Юрій Лило,  викладач інженерно-педагогічно-
го факультету Дрогобицького університету ім. І. Франка

Надія Кузан,
історик Михай-
ло Вагіль,  дирек-
тор Лімнянсько-
го НВК,  краєзна-
вець Ярослав Ти-
рик.  Учасники
круглого столу
обговорили ви-
никнення с. Вов-
че, заселення
територій села
і прилеглих  до
нього частин,
д и с к у т у в а л и
про події, пов’я-
зані з першою
згадкою про
село.

Вовчанам  було
приємно, що в
круглому столі
взяв  участь
поет, уродже-
нець с. Вовче,

звідки бере свій початок р. Дністер,  член Національної спілки
письменників  України Василь Лило. «Поезія Василя Лила дуже
різна, але вже вона – в обіймах реальності. Тому громадянські
риси її особливо загострені та значимі. У ній яскраво виражені
«Круті стежини, кам’яні дороги. сувора дійсність – темна, як
земля». Для поета притаманне зріле, контрольоване почут-
тя, саме воно і є домінантою його творчості. У Василя особ-
ливо природно пульсує народність –  у всьому: в образному
світі, в почуттях і глибоких роздумах про долю власну і долю
свого народу», – пише у передмові до збірника віршів Василя
Лила «Поцілунок долі» Михайло Шевченко, поет, заслужений
діяч мистецтв України.

Перу Василя Лила належать збірки віршів  «Струни душі
моєї», «Мить життя», збірка гуморесок «Бабагапка» та дві
дитячі книжки «Світить сонечко на небі» і «В гості друзів зап-
росили». Тож і не дивно, що друга частина круглого столу
була  повністю  віддана в руки поета-земляка, де він зачарову-
вав присутніх своєю неповторною творчістю. Тож і ми  пропо-
нуємо увазі наших читачів деякі із  його віршів.

На вчорашній сесії Турківської районної ради депутати розгляну-
ли питання «Про встановлення розміру плати за навчання в
Турківській та Боринській дитячих музичних школах», зобов’язавши
відділ культури Турківської РДА ввести нові тарифи з 1 вересня. Вар-
то наголосити, що розмір плати зріс, хоч і не дуже, однак всі пільги
залишилися. Так, по Турківській дитячій музичній школі місячна
плата за одного учня, що займається на струнно-смичкових інстру-
ментах – 130 грн., на народних інструментах (баян, акордеон) та-
кож 130 грн., бандура – 115 грн. Хто освоює гру на дерев’яних інстру-
ментах (сопілка) та міні-духових інструментах – 115 грн., для тих, хто
вчиться гри на фортепіано – 140 грн.

Дещо меншу плату встановлено для Боринської дитячої музичної
школи. Струнно-смичкові інструменти – 80 грн., народні інструмен-
ти та фортепіано – 90 грн.

Відповідно, сесія надала пільги наступним категоріям. Учні, батьки
яких – інваліди І-ІІ групи загального захворювання, звільняються
від оплати на 50 відсотків, діти з багатодітних сімей ( до 18 років),
малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбав-
лені батьківського піклування, не платитимуть за навчання взагалі.
Також на 50 відсотків звільняються діти, батьки яких були учасника-
ми бойових дій в Афганістані та ліквідаторами на Чорнобильській
АЕС. Якщо в музичній школі вчаться двоє, або й більше дітей з однієї
сім’ї, то за першого батьки платять 100 відсотків, за інших – 50.
Якщо учні навчаються гри на двох різних інструментах, то оплата за
одну спеціальність – стовідсоткова, за іншу – з 50-відсотковою зниж-
кою. На 30% від сплати звільняються діти матерів-одиночок та з
сімей, що втратили годувальника. Безкоштовно в музичних школах
навчатимуться діти, батьки яких були, чи є учасниками АТО-ООС.

Василь ВАСИЛЬКІВ
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Святкування Дня міста розпочалося ще
з суботи,  якраз,  коли в  Турці проходили
Дні сталої енергії. На площі, навпроти
ратуші,  зібралися продемонструвати
своє мистецтво юні художники. Конкурс
дитячого малюнка на асфальті на тему
«Збереження енергії» згуртував дітей,
збурив їхню фантазію. У молодшій віковій

групі найкращими художниками були Оля
Рурич та Ірина Гоголевська, у старшій
віковій групі – Андріана Буслик та Діана
Дем’ян. Не забули відзначити призом і
наймолодшу учасницю – Василину Пет-
руняк. Згодом цей конкурс змінив інший
– «Турка має талант». Виявляється, що
наші діти дуже обдаровані, вони демон-
стрували свої таланти до співу, танців, ху-
дожнього читання, гри на музичних інстру-
ментах. Серед молодших дітей перемогу
святкували Яна Борисович та Ілона
Вагіль, а серед старших – Соломія Ли-
мар і Максим Черчович. А в конкурсі «Моя
вулиця найкраща у світі», на який було
подано три відеопрезентації, перемога
дісталася  Софії Комарницькій, яка пре-
зентувала вул. Б. Хмельницького, друге
місце посіла Христина Стефаник – за
презентацію вулиці Самбірська, третє –
Ангеліна Титар (вул. Шевченка). Водно-
час з учасниками конкурсу було прове-
дено тематичне навчання, щоби діти
дізналися, які ще вулиці є в нашому місті,
коли і в честь кого перейменовані. Не
залишило байдужими юних турківчан і
кіно під відкритим небом. І цей святко-
вий суботній вечір завершили мультфіль-
мом для дітей «Велика котяча втеча».
Слід сказати, що дітки  вели себе дуже
чемно, не бешкетували, гарно поприби-
рали за собою.

Наступний день святкувань розпочав-
ся велопробігом до витоку Дністра, де
велосипедисти зустрілися біля витоку
Дністра з представниками свята «День
Дністра», яке проходило у Вовчому, по-
спілкувалися між собою. Перемогу у ве-
лопробігу одержав Валерій Голич, друге
місце зайняв Іван Зубрицький. Цього ж
дня зранку на спортивному майданчику
Турківського НВК розпочався кубок з ву-
личного футболу-2019. За його проведен-
ня відповідав депутат Турківської міської
ради Володимир Сливар. Перше місце у
турнірі здобули футболісти команди «Ва-
сабі» (Турка), друге – ФК «Карпати», третє
– гості, команда «Прикордонник» із Ся-
нок. Кращим гравцем визнано Володи-
мира Алімова, а кращим бомбардиром
став  Ілля Дільний. А після обіду в центрі
міста проходили дитячі велоперегони,
під назвою «ВелоТур», у яких взяли
участь діти трьох вікових категорій. Се-
ред найменшеньких перемогу святкува-
ли Устим Дубравський, Ярослав Стефа-
ник та Арсеній Омелюх; у другій віковій

категорії – Владислав Павлик, Владис-
лав Любоємський і Ольга Рурич; у третій
віковій категорії – Андрій Галич, Денис
Стець та Юрій Яворський. Після обіду,
за участі аніматорів  групи «Baby Smile»,
відбулося яскраве дитяче свято «День ус-
мішок».

 У рамках  проведення Дня міста, в

культурно-мистецькому центрі «Україна»
відбулася презентація історичного ху-
дожньо-документального фільму «Не-
зламні». Цей фільм військовий капелан,
священик УГКЦ, режисер о. Михайло
Греділь зняв разом з громадською орган-
ізацією «Апостольська чота». Актори
були присутні при презентації. Фільм роз-
повів про буремні події 30-х років мину-
лого століття на Львівщині, у Городку, за
незалежність України. Він ще раз нага-
дав, що тільки від кожного з нас зале-
жить, якою буде наша держава. Із гля-
дацької зали люди виходили зі сльоза-
ми на очах.

 Після рясного дощику, який окропив
наше місто в обід, знову засвітило тепле
сонечко, немов би скликаючи жителів та
гостей міста на майдан Шевченка – на
урочисте відкриття свята. А відкрила його
чудова ведуча, талановита дівчина, урод-
женка Турки Аліна Богдан. Люди на май-
дані дружно заспівали Державний гімн
України.

Всі українці сподіваються на швидке
закінчення війни, та, на жаль, не всі за-
хисники повернулися і повернуться до
своїх рідних міст і сіл живими. Тому учас-
ники свята з вдячністю і скорботою схи-
лили свої голови  у пам’ять про наших
відважних воїнів у хвилині мовчання.

Далі на святкову сцену запросили гос-
тей свята, а також духовенство усіх кон-
фесій. Слово для благословення взяв
настоятель храмів Святителя Миколая
(Середня Турка) і Успіння Пресвятої Бо-
городиці (Горішня Турка), протопресвітер
о. Ігор Стецишин.

 – У сьогоднішній день ми дякуємо Бо-
гові за ті досягнення, що є в місті, і водно-
час просимо, щоб всемилосердний Гос-
подь благословив кожного з нас і дав нам
сили на подальші здобутки і перемоги, –
сказав священик. – Але свято затьмарює
російська агресія на Сході України та
анексія Криму, і тому  ми маємо подяку-
вати нашим славним воїнам, які зупини-
ли чобіт окупанта. Бо тільки завдяки їм
ми маємо можливість  сьогодні святку-
вати День нашого міста.  Я прошу для всіх
вас Божого милосердя, ласки і благосло-
вення.

Після цих слів о. Ігор, разом із усіма
представниками духовенства,  поблагос-
ловив учасників святкового дійства, наше
місто та його жителів.

 Далі слово для привітання взяв Туркі-
вський міський голова Геннадій Когут:

– Сьогодні під мирним небом Турка
святкує 588 років з дня першої історичної
згадки про неї. І в першу чергу хочу подя-
кувати всім воїнам, які охороняли і про-
довжують охороняти мир і незалежність
України. Без них не було би нашого свя-
та. Низький уклін і шана всім нашим за-
хисникам. Україна переживає непрості
часи змін. За ці зміни боролися багато
наших поколінь. Україна розпочала бо-
ротьбу за краще майбутнє, і я особисто
уже відчуваю ці зміни. У міської влади
налагоджується тісна співпраця з облас-
ною і районною адміністраціями та рай-
онною радою, Президент підписав Указ

про розвиток Карпатського регіону
– це велика надія на економічний
поштовх в розвитку краю. І в рамках
державної програми, яка має бути
затверджена, вже бачимо перші на-
працювання, які повинні втілювати
ми, щоби наше місто і Карпати розк-
вітали. 12 вересня відбудеться інве-
стиційний форум у Трускавці, за
участі  представників світової бізне-
сової еліти, яка зацікавлена вклада-
ти інвестиції в наш Карпатський рег-
іон. І ми разом з районною та облас-
ною адміністраціями готуємо пре-
зентації інфраструктурних проектів
нашого міста з тим, щоби подати їх
на форум. Я знаю і вірю, що життя
наше буде кращим, але для цього
потрібно, щоби ми всі були не бай-
дужими, бо доля України залежить
від кожного з нас. Сьогодні свято. І я
хочу побажати всім вам гарно відпо-
чити, набратися позитивних емоцій,

хорошого настрою і Божого благословен-
ня усім нам.

 Від імені Львівської облдержадмініст-
рації, Турківської РДА та від себе особис-
то привітав турківчан з Днем міста пер-
ший заступник голови Турківської РДА,
житель м. Турка Микола Яворський. Він

наголосив на тому, що в єдності – сила
народу, і тільки об’єднавши зусилля, змо-
жемо зробити наше місто і район квіту-
чою довгоочікуваною маленькою Швей-
царією.

Помічник народного депутата Верхов-
ної Ради України Андрія Лопушанського
Ірина Кіра також привітала громаду м.
Турка зі святом та щиро подякувала турк-
івчанам за надану довіру та підтримку Ан-
дрію Ярославовичу на виборах до пар-
ламенту.

– У кожного є багато свят, але День
міста займає особливе місце в нашому
серці, – наголосила Ірина Іванівна. – Це
свято всіх тих, хто народився в м. Турка,
хто приїхав у це місто, поселився в ньому
і залишився тут назавжди, прийнявши
його звичаї і традиції. Хочу побажати вам
і вашим родинам добробуту, злагоди,
миру, достатку і спокою.

Користуючись нагодою, міський голо-
ва Геннадій Когут попросив Ірину Іванів-
ну вручити  Андрію Лопушанському подя-
ку за активну життєву позицію та допомо-
гу у підготовці святкування Дня міста Тур-
ка.

Бойківські фестини, світові конгреси
бойків направду зробили відомою Турку

на увесь світ. І це завдяки великому енту-
зіасту в царині культури, відомому всім
організатору цих бойківських свят Петру
Косачевичу. Петро Іванович, вітаючи гос-
тей, коротко ознайомив присутніх з тими
напрацюваннями і завданнями, які пла-
нує втілити в життя найближчим часом
очолювана ним громадська організація
«Світовий Конгрес Бойків».

Далі ведуча надала слово гостям – ка-
пеланам  української Церкви християн
віри євангельської.

– Я щиросердечно вітаю усіх з прекрас-
ним днем народження вашого міста і
радий, що маю велику честь стояти тут,
на сцені, – розпочав свій виступ військо-
вий капелан Михайло Дрен. – У 2015
році, коли на фронті було дуже складно,
солдатам не було що з’їсти, не було в що
взутися і чим воювати, ваше місто не за-
лишилося байдужим. І ми сердечно за
це вам дякуємо. Знаєте, попри все, що
сьогодні відбувається у нашій країні, є
щось одне, що нас об’єднує, – це наша
Україна. Перемогти нас ворог зможе лиш
тоді, коли ми перестанемо з вами один
одного любити. Коли одного разу до Ісуса
Христа прийшли і запитали, яка найбіль-
ша заповідь, він відповів: люби Бога і од-
наково із тим люби свого ближнього. Мені
доводиться часто проїжджати Україною
–  аж до Донецька. Бачу багато руїн, ба-
гато чого знищено, і навіть там, де ніколи
не було війни. Я задаю собі запитання:
чому так? Мені здається, що ми вже дав-
но-давним пропустили Бога. І для того,
щоби це виправити, щоби не святкував
ворог перемогу, я сьогодні закликаю всіх
вас – любім один одного. Схилімо свої
голови перед матерями, які втратили
своїх синів і дочок, схилімо свої голови
перед дітьми, які втратили на війні
батьків. Я знаю, ця рана ніколи не зажи-
ве. Закликаю вас молитись, бо завжди є
той, хто може нам допомогти – це Бог на
небі. Днями я повернувся з Африки, з
Кенії. Бачив, як там живуть люди. І як
тільки ступив у Борисполі на українську
землю, я сердечно дякував Богові за
край, в якому живу. А тим більше, маєте
дякувати Богові за багатий і мальовни-

чий край, де живете, ви. Тож хай вас Бог
благословить.

Від військових капеланів УХВЄ 93-ї
бригади було вручено подяку за активну
участь у волонтерській діяльності у склад-
ний для України час міському голові Ген-
надію Когуту, а Геннадій Йосипович, у свою
чергу, за активну життєву позицію та з
нагоди святкування Дня міста нагородив
подячними грамотами військових капе-
ланів Михайла Дрена, Олексія Ораву,
Володимира Вороняка та Юрія Мартик-
ляса.

Гарною була й концертна програма.
Своїм мелодійним співом зачарували
турківчан призер багатьох міжнародних
конкурсів, учасник проекту «Голос краї-
ни», уже добре відомий жителям  міста
гурт LeonVoci, в якому співає наш талано-
витий земляк, уродженець Турки Назарій
Тацишин. До речі, міський голова  при-
вітав його з одруженням і познайомив
присутніх з дружиною Соломією. Забав-
ляли турківчан до пізньої ночі й наш місце-
вий гурт «Два куми та колеги» та відомі
усім колективи –  гурти VAN BOB, «OT
VINTA», заслужений артист України Во-
лодимир Коциловський та інші.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß Ó Ì²ÑÒÀ
Минулих вихідних Турка – неофіційна столиця бойківського регіону – відзна-

чала свою 588-у річницю! Перша згадка про наше місто з’явилася у 1431 році,
коли польський король Владислав Ягайло віддав королівське на той час село
у приватні руки волоху Ваньчі і його синам – Хотькові, Іванкові і Янкові. Багато
чого змінилося відтоді в історії міста, відбулося безліч подій. З кожним роком
Турка змінювалася, ставала іншою, розвивалася, прославлялася її найкращи-
ми, трудолюбивими жителями.
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У серпні минає п’ять років Іловайської операції, а з
нею – і п’ять років загибелі добровольця батальйону
«Донбас» Романа Мотичака. Час змінює багато чого.
Такі актуальні, такі тривожні дні серпня 2014 року
відійшли в історію, а війна  на Сході України стала чо-
мусь буденним і звичним явищем. Війна, на жаль, при-
спала нашу пильність, породила в багатьох байдужість,
що є великою небезпекою для самого існування украї-
нської держави. Все це входить у плани Москви. Через
знекровлення, породження соціальної і економічної
кризи, а з ними і зневіри людей, зсередини створити
умови до нашого знищення.

Іловайська операція – одна з ключових подій війни
за незалежність, коли невеликі, поспіхом створені
загони добровольців та армійців нанесли болючий
удар по донецькому угрупованню російських най-
манців. Для порятунку так званої ДНР регулярна ар-
мія Російської Федерації вторглася в Україну.

Саме під Іловайськом вперше з початку війни ук-
раїнські бійці взяли в полон 17 російських військо-
вослужбовців і  вперше Україна продемонструвала
всьому світу свідчення самих росіян, які  спростували
брехню Путіна про відсутність російської агресії. Ук-
раїна показала світу,  що здатна дати відсіч російській
армії. Водночас вона стала жертвою збройного на-
паду, і це повністю змінило ставлення до  російсько-
української війни у всьому світі.

Значення Іловайська стало важливим не тільки че-
рез тактику і стратегію. Це був моральний  вчинок,
приклад опору українців в умовах значної переваги
російських військ. До цієї героїчної, і водночас трагіч-
ної події в історії російсько-української війни, причет-
ний і наш земляк Роман Мотичак, який загинув під
Іловайськом 10 серпня 2014 року.

За п’ять років, що минули, надруковано чимало спо-
гадів і свідчень учасників цих подій, вийшли в світ до-
кументальні книги. Проаналізувавши це, можна скла-
сти опис подій та обставин загибелі Романа Мотича-
ка, який ще навесні 2014 року, під час анексії Криму
та початку окупації Донбасу, разом з багатьма май-
данівцями вступив у добровольчий батальйон «Дон-
бас».

У складі батальйону декілька місяців Роман про-
ходив вишкіл у відомому військовому навчальному
центрі в Нових Петрівцях, що під Києвом. Хоча ще під
час проходження військової служби в елітному
підрозділі морської піхоти, під назвою «Морські коти-
ки», набув чималий військовий досвід. Та в нових умо-
вах потрібно було багато  чого ще вчитися. У ході підго-
товки виокремилася  група ветеранів морської піхоти,
яка згодом дістала назву «Купол». Очолив її майор в
резерві Віктор Дегтярьов, відомий під псевдо «Сенсей».
Через те, що були краще підготовлені, свої заняття вир-
ішили проводити окремо від решти бійців батальйону
«Донбас» А  базою підготовки вибрали дачу прокурора-
втікача Пшонки.

Згодом бійці підрозділу «Купол», у якому служив і Ро-
ман Мотичак, окремим загоном входили до батальйону
«Донбас», але офіційно до нього не належали.

Часто приїжджав додому відвідати сім’ю, допомогти
батькам, а повертаючись до Києва, казав, що їде на ро-
боту. Востаннє побував вдома наприкінці липня.
Від’їжджаючи, як ніколи раніше, з кожним у сім’ї попро-
щався міцним потиском руки. А найближчим друзям
наказав, як повестися на випадок його загибелі.

2 серпня 2014 року Роман уже був на Донбасі в складі
свого підрозділу, що входив до тактичного сектору «Б»,
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Іловайської операції)

яким командував теперішній начальник генерального
штабу генерал Руслан Хомчак. Політичним лідером був
Семен Семенченко, авторитет якого серед бійців був
незаперечний.

4 серпня штаб антитерористичної операції на тери-
торії Донецької та Луганської областей видав бойовий
наказ військам сектору «Б» на оточення Донецька.

Донецьк оточували з двох сторін. З півночі – з району
Верхньорецького, підрозділи 93-ї механізованої брига-

ди мали перекрити основні шляхи сполучення між До-
нецьком та Горлівкою та вийти до Нижньої Кринки.

З півдня планували основний удар – від Старобере-
шевого на Іловайськ, а потім Зугрес та Нижню Кринку.
Тобто в районі Нижньої Кринки кільце оточення мало
зімкнутись.

Командування сектору «Б» отримало незначні за чи-
сельністю підрозділи зі складу 17-ї, 93-ї та  51-ї бригад,
а також добровольчі підрозділи «Азов», «Шахтарськ»
та «Донбас».

Операцію розпочали підрозділи ЗСУ – 40-й батальй-
он «Кривбас» та 51-а механізована бригада, які вступи-
ли в бій та понесли перші втрати 7 серпня 2014 року.

10 серпня в бій вступили добровольчі підрозділи сек-
тору «Б», зокрема і батальйон «Донбас».

Ось як описує хід подій 10 серпня автор книги «Війна,
якої не було» Роман Зіненко.

«Приїхав Семен Семенченко і сказав, що серед осо-
бового складу потрібно знайти танкіста. Семенченко
повідомив, що нам надають танк, і є одна «незначна
справа на одну добу». Потрібно було заїхати в Іловайськ,
зачистити його від «купки сепарів» і встановити прапор
на мерії».

Рано-вранці 10 серпня 2014 року на дорозі навколо
опорного пункту 39-06, що біля селища Многопілля, ви-
шикувалась велика колона автомобілів. У ній перебу-
вали бійці батальйону «Донбас» з групою «Купол», а
також невелика група «Правого сектору». Батальйону
було поставлено завдання – увійти в м. Іловайськ з боку
селища Многопілля і зачистити його від бойовиків. Для
бойової підтримки батальйону було надано один пере-
фарбований бронетранспортер БТР-60 і БМП-2 (бойо-
ва машина піхоти). БМП  рухалася в голові колони, при-
криваючи бронею бійців, а БТР замикав колону, при-
криваючи її з тилу».

Про подальші події дня 10 серпня розповідає добро-
волець батальйону «Донбас» Ігор Гевко: «Серед офі-
церів і командирів, які були на нараді перед спробою
увійти в Іловайськ, майже не було нікого, хто мав бойо-
вий досвід і міг вести  штурмову групу. Найбільш відпов-
ідав цим вимогам  майор Віктор Дегтярьов, але чомусь
Семенченко в останній момент щось передумав і при-
значив командиром штурмовиків Тараса Костанчука. Це
могло бути викликом тим, що «Сенсея» тоді майже ніхто
не знав, окрім його розвідників-морпєхів із його окре-
мого підрозділу «Купол», і він не мав необхідної злагод-
женості з іншими командирами та бійцями батальйону.
Костанчук же став відомим тим, що провів розвідку штур-
мом ворожих опорних пунктів в межах тактичних мож-
ливостей.

Бійці підрозділу «Купол» зайняли позиції попереду
колони батальйону «Донбас». Окрім того, окрема група
розвідників «Купола» проводила попереднє обстежен-
ня маршруту колони. Ближче до замикаючих рухався
автобус ПАЗ з другою частиною групи «Купол»,  в якому
їхали також репортери, що мали зберегти фото- і відео-
деталі операції.

Одночасно дещо дальше, з правого боку, інша велика
група бійців зведеного загону батальйонів «Азов» і «Шах-
тарськ» рухалася паралельно і мала почати атаку з
правого флангу за залізничними коліями».

Далі Ігор Гевко говорить: «Колона «Донбасу» вируши-
ла від опорного пункту 39-06 в напрямку Іловайсь-
ка, і невдовзі БМП порівнялася з нависаючим над
дорогою залізничним віадуком в районі селища
Полтавське. Віадук – величезний насип, перпен-
дикулярно дорозі, з перекинутою через нього бе-
тонною плитою. Саме тут по бойовій машині було
відкрито вогонь з лісосмуги праворуч від дороги.
Спочатку з лісосмуги вилетів заряд з РПГ і влучив
у бойову машину, не завдавши їй значної шкоди,
але цей вибух приглушив командира машини і де-
кількох бійців, що рухалися пішки поруч з БМП.
Разом з пострілом з гранатомета з лісосмуги по-
чалася стрілянина зі стрілецької зброї і  автома-
тичного гранатомета АГС-17. Колона  зупинила-
ся, і бійці почали займати позиції для ведення
вогню з дороги по лісосмузі.

Під час вогневого контакту біля залізничного
віадука командир групи «Купол» «Сенсей» підняв-
ся на віадук і побачив, що поблизу нього  розташо-
вані шанці бойовиків. Закидавши їх гранатами,
бійці «Купола» зайняли висоту. У результаті
зіткнення під залізничним мостом декілька бой-
овиків було ліквідовано, інші почали відходити в
напрямку залізничного накопичувача на околиці
Іловайська. Бійці «Купола» почали їх пересліду-
вати.

Саме тут були допущені серйозні помилки. По-
перше, пануючу висоту віадука треба було після
зачистки від бойовиків взяти в свої руки, залишив-
ши на ній, як мінімум, кулеметний розрахунок для
прикриття. По-друге, групі «Купол» не слід було
переслідувати відступаючих справа бойовиків. Це
завдання повинні були вирішити підрозділи «Азо-
ва» і «Шахтарська». Але почувши запах ворога,
«Сенсей» уже не міг зупинитися.

Колона втратила мобільність і розпорошилася, до того
ж БМП, через витік солярки, вже не міг рухатися далі, і в
голові колони поставили БТР-60, який до того часу при-
кривав колону з тилу. За вказівкою командира Тараса
Костанчука, групу з тилу почали прикривати снайпери.
За штурмовою групою поступово вирушили всі інші
підрозділи колони, залишивши без нагляду залізнич-
ний міст. Група рушила дальше по асфальтовому шосе,
оглядаючи рясну лісосмугу ліворуч і праворуч. Одночас-
но з цим, праворуч від дороги рухалася група розвід-
ників «Купола» під керівництвом Віктора Дегтярьова
(Сенсея), яка оглядала територію поблизу залізничної
колії і дальше переслідувала помічену  раніше групу
бойовиків, яка по чисельності в декілька разів переви-
щувала групу розвідників «Купола». Тому на підмогу прий-
шли ще два розвідники – Юрій  Грінько і Вадим Войло-
ков, які, однак, рухалися вздовж лісосмуги дещо окре-
мо. Вони і побачили групу озброєних людей у камуфля-
жах, в кількості п’ятнадцять осіб, які рухалися в бік гру-
пи «Сенсея». Очевидно це була група російських най-
манців. Розвідники по рації доповіли це «Сенсею», але
той наказав не вступати в бій, лише спостерігати. Не-
вдовзі поруч з Гріньком і Войлоковим почали прилітати

Він був першим з Турківщини, хто загинув на Донбасі в ході російсько-української війни. Загинув на само-
му її початку і гадки тоді не мав, що  вона буде такою затяжною. Пішов на війну добровольцем. Коли його
везли додому, вже за сто кілометрів від  рідного села Лімна люди запалили лампадки і стали на коліна,
схиливши низько голови в пошані.
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і вибухати міни, і ті змушені були відійти, після чого зв’я-
зок з ними перервався.

Колона по шосе і група «Купола» праворуч через кіло-
метр-два підійшла до залізничного накопичувача з ве-
ликою кількістю залізничних вагонів, які стояли по бага-
тьох коліях. Між дорогою і   залізничною колією стояв
двоповерховий будинок залізничної митниці. Після пе-
ревірки, в будівлю зайшли снайпери «Донбасу» з ме-
тою використати високу будівлю як вогневий опорний
пункт. Решта бійців батальйону і група «Купола» почала
перевіряти територію накопичувача, рухаючись вздовж
бетонного паркану, за яким тягнулася лісосмуга. «Сен-
сей» піднявся на дах одного з вагонів і побачив майже
перед собою за парканом скупчення бойовиків. З цього
моменту розпочався жорстокий близький бій. Сили бой-

овиків у декілька разів перевищували сили бійців «Ку-
пола» і бійців «Донбасу», що  підтягувалися до них. Про-
тистояння  відбулося на такій близькій відстані, що
обидві сторони жбурляли один в одного ручні гранати.
Це був другий бій Романа Мотичака – від ранку 10 серп-
ня 2014 року.

У цьому бою загинув боєць «Купола» Вадим Антонов
(«Самольот»), а майор Віктор Дегтярьов («Сенсей»)
одержав поранення. Через шалений обстріл тіло Анто-
нова так і не вдалося забрати. Незважаючи на значні
втрати, бойовики наполегливо намагалися знищити
бійців «Купола» і «Донбасу». Зважаючи на чисельну
перевагу ворога і на те, що в групі вже був один загиблий
і  кілька поранених, група змушена  була відійти. Зали-
шили будівлю митниці і снайпери.

Через пів години, одне з відділень батальйону все ж

вирішило повернутися до колій і забрати тіло загиблого
побратима. З даху окремої з будівель сам командир
відділення – Дейнега – прикривав групу кулеметним
вогнем. Це дало можливість відкинути «сепарів» і вий-
ти на місце, де загинув Антонов. Але тіла вже тут не було.
Зав’язався знову короткочасний бій, під час якого Дей-
нега прикривав вогнем відхід своєї групи.

Після деякого перегрупування колона знову продов-
жила рух на Іловайськ, до якого залишилося вже дек-
ілька кілометрів. З останнього повороту дороги до міста
колона зупинилася, оскільки були помічені укріплення
бойовиків, з яких почалася стрілянина зі стрілецької
зброї.

БТР, що рухався в голові колони, почав відпрацьовува-
ти по укріпленнях бойовиків. Гранатометники, під при-

криттям броні, вели вогонь по ворожих бетонних укріп-
леннях. В цей час решта стрільців відпрацьовували
лісосмуги з усіх видів наявної зброї. Було також по рації
запрошено вогонь дальнобійної артилерії з опорного
пункту 39-06, а також важких мінометів. В результаті
одного з влучань стався потужний вибух і над містом
здійнявся величезний стовп чорного диму. Після чого
обстріл нашої колони з боку бойовиків на деякий час
припинився.

Цю відносну тишу було вирішено використати для по-
повнення боєкомплекту. Для цього було дано вказівку
повернутися до пункту 39-06 на двох автівках – автобу-
сом ПАЗ з бійцями «Купола» і пікапом-позашляхови-
ком з декількома бійцями «Донбасу» – всього 15 бійців.
Другорядним завданням групи було ще раз оглянути
позиції бойовиків, яких знищили поблизу віадука біля
селища Полтавське, позбирати трофейний боєкомплект

і зброю. Як досвідчений водій, автобусом керував Ро-
ман Мотичак.

Через деякий час обидві машини доїхали до віадука,
бійці спішилися і оглянули місцевість біля дороги. Ог-
ляд виявив ознаки недавнього перебування на цьому
місці якихось осіб. Бійці пішли по їх слідах і вийшли в
поле. Нічого не помітивши, повернули на сто вісімде-
сять градусів і  продовжили огляд території попід са-
мим залізничним віадуком. Було помічено, що на опорі
моста були дві жили грубого дроту. Виникла підозра, що
можливе мінування віадука. Молодший сержант Воло-
димир Савченко наказав рядовому Павлюку  висунути-
ся до автобуса і спостерігати за автомобільним шля-
хом. Усі інші бійці групи вирушили на інший бік віадука,
щоб оглянути місцевість за ним.

Як це завжди відбувається під час потрапляння в па-
стку, напад бойовиків почався раптово і  несподівано.
Це був третій – і останній – бій старшого солдата резер-
ву Романа Мотичака. Засідку біля віадука, зі слів бійців
«Купола», бойовики зробили дуже якісно і професійно.
Тобто тут діяли професійні військові, не виключено, що
з Російської Федерації.

Після того, як група оглянула місцевість навколо віа-
дука і повернулася до ПАЗа, частина бійців піднялася
на пагорб до залізничних рейок і виявила ворожу «льож-
ку», а до неї виложені сходинки по схилу. В «льожці»
бійці побачили пляшку з водою. Бійці обережно виру-
шили від тієї «льожки» в напрямку дороги, і раптом, за
декілька метрів  праворуч, відкривається невеличка га-
лявина, яку вранці під час зачистки не помітили, метрів
десять на двадцять усього. А на галявині стоїть намет.
Коли старшина Олександр Бандура зазирнув в той на-
мет, то побачив там бойовика, в жовтих окулярах, із об-
ладнаною оптичним приладом зброєю. Бойовик сидів з
висунутою перед собою зброєю і вистрелив в Олександ-
ра, навіть не націлючись. Майже впритул… Поранення
виявилося важким, але не смертельним.

Коли пролунав цей перший постріл, боєць батальйо-
ну «Донбас» Ілля Ополюк стояв поруч з підполковни-
ком резерву Литвинським внизу, під насипом віадука.
Полковник Бойко з іншими бійцями знаходилися трохи
праворуч і попереду, метрах в двадцяти від Іллі і Юрія
Литвинського. Серед них знаходився і Роман Мотичак.
Саме офіцерів – Юрія Бойка, Юрія Литвинського, а та-
кож водія ПАЗа Романа  Мотичака – бойовики вирішили
знищити  першими, і тримали їх на прицілах.  Відразу
після пострілу в наметі пролунало ще кілька одиночних
хлопків. Це отримали свої смертельні поранення
підполковник Юрій Литвинський («Монгол»), полковник
Юрій Бойко («Немо») і старший солдат резерву Роман
Мотичак («Комуніст»). Решта зрозуміли, що це пастка, і
почалася шалена стрілянина. В лісосмузі виявилося
декілька ворожих вогневих позицій. Під вогонь потра-
пила не тільки група біля віадука, а й автівки на шляху.
Автобус був пошкоджений. Бійці «Купола» залягли і
відкрили вогонь у відповідь на звук пострілів.

Після відступу бойовиків, коли стрільба вщухла, пора-
нених занесли в інкасаторський мікроавтобус, який
звідкілясь тут взявся, а загиблих поклали в пікап «Купо-
ла». Всіх доставили до опорного пункту 39-06, а звідти –
до лікарні в Старобешевому.

Минуло приблизно сорок хвилин, і весь батальйон
«Донбас» був перед лікарнею в Старобешевому. На
деякий час визволення Іловайська було відкладено, і
лише 18 серпня 2014 року була повторно сформована
група з 203 бійців батальйону, яка висунулася в бік Іло-
вайська.

А в цей час Україна прощалася зі своїми Героями.
Заступника командира батальйону «Донбас», підпол-
ковника Юрія Литвинського та полковника Юрія Бойка,
хоронили в Києві, а старшого солдата резерву Романа
Мотичака – 14. 08. 2014 року – в своєму селі Лімна на
Турківщині, при кількатисячному зібранні людей. Суп-
роводжували загиблого три бійці батальйону «Донбас»
– Микола Радилицький з Дрогобича, «Мажор» та «Сват».
У виступі біля труни з тілом свого друга Романа Мотича-
ка «Сват»  сказав коротко і всім зрозуміло: «Роман не
належав до тих, хто війну дивився в телевізорі, лежачи
на дивані. Він визначився як справжній мужчина, і за те
йому вічна пам’ять і пошана».

Указом Президента України від 25 березня  2015 року
Роман Мотичак удостоєний ордена «За мужність» ІІІ сту-
пеня (посмертно), наказом командувача Національної
Гвардії України від 20. 04.2015р. Роман Мотичак зара-
хований навічно до  особового складу військової части-
ни 3027 Північного оперативно-територіального
об’єднання. Вшановуючи пам’ять Романа Мотичака,
який загинув за незалежність України в зоні антитеро-
ристичної операції, рішенням ХХІХ сесії VІ скликання
районної ради від 6 жовтня 2015 року,  його ім’я при-
своєно Лімнянському НВК.

Хай усі, хто загинув, вважаються Героями. Вони зап-
латили найвищу ціну, яку може сплатити людина – жит-
тя. Земля їм пухом і вічна пам’ять.

Ярослав ТИРИК.
За матеріалами книги Романа Зіненка «Війна, якої

не було».
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Дорогого чоловіка, батька, брата, дідуся, люблячого свата
– Віктора Григоровича Лабецького – із золотим ювілеєм –
50-річчям від дня народження, який святкував 4 серпня, щи-
росердечно вітає його родина: дружина Марія, дочки Галина
і Мирослава; сини Василь, Олег, Іван; зяті Михайло та Іван,
любимий дідусевий онучок Олежик, свати Іван і Ольга з Турки
та свати з Бітлі; брати Іван, Мар’ян, Роман і Петро – з сім’ями.

Ювіляру вони бажають доброго здоров’я, мирного безхмар-
ного неба, родинних гараздів, достатку,
добра, поваги, та ще багато-багато щас-
ливих літ, прожитих під Божим і людсь-
ким благословенням.

Хай Вам у світі  щасливо живеть-
ся,

Лиш добро і достаток ведеться.
Хай сонечко світить, а серце

співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і світлої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з ювілейним днем народження сест-
ру-господиню поліклініки  Марію Іванівну Мамчук
і бажають шановній ювілярці неба безхмарно-
го, настрою гарного, здоров’я без ліку і довго-
го віку.

Хай постійний успіх, радість і доста-
ток

Сиплються до Вас, немов вишневий
цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів
свята,

А Господь дарує довгих-довгих літ!

З 65-річчям, яке святкуватиме 10 серпня, Ірину Климентів-
ну Сакавчак, жительку с. Завадівка, сердечно вітають чоловік
Орест, син Ігор, дочка Тетяна з чоловіком Миколою, онуки
Мар’ян і Михайло і бажають дорогій і турботливій дружині,
мамі і бабусі міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті,

родинного тепла, Господньої ласки і благо-
словення.

Хай не болить Твоє серце ніколи,
За працю невтомну я низько вклоню-

ся,
Хай руки Твої не знають утоми,
В душі хай завжди сонце світить.
Бажаю Тобі у відміннім здоров’ї
100 років цвісти, і квітнуть!
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.

З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вам здоров’я посилає,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Щиру, добру, компанійську людину, дорогу куму – Лідію Ва-
силівну Бурчин, жительку с. В. Висоцьке, із 40-річчям від
дня народження сердечно вітають куми – сім’я Черепанин і
сім’я Цюцик з В. Висоцького.

Будьте завжди такою красивою, такою ж світлою, такою ж
доброю і ніжною, якою Ви є! Хай Ангел-охоронець завжди
буде поруч і оберігає від біди. Хай щастя і міцне здоров’я
йдуть із Вами по всіх життєвих шляхах.

Кумасю мила, дорога,
Поздоровляєм з святом,
Бажаєм щиро, щоб були
Здорові і багаті.
Щоб в домі все було, як треба,
Достаток, настрій і тепло,
Щоб в мріях досягали неба
І мали від людей добро!

Педколектив та профспілкова організація Либо-
хорської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно вітають із зо-

лотим ювілеєм, який святкуватиме 10 серпня,
вчителя історії Марію Михайлівну Гундертай-

ло, і бажають шановній ювілярці міцного здо-
ров’я – з роси і води, світлої радості в житті,
благополуччя, миру, достатку, Божої опіки
на довгій життєвій стежині.

Щоб серце завжди зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

– Окрім того, що кожного року
ми інформуємо населення про
користь грудного вигодовування
в ЗМІ – в газеті, по радіо, ми го-
воримо про нього й тут, у поло-
говому відділі, з матерями, –
каже моя співбесідниця. – Ми
надаємо їм інформацію про те,
які переваги буде мати  грудне
вигодовування для їхньої дити-
ни. Також говоримо й про те, які
недоліки мають суміші. За 6
місяців 2019 року у нас в лікарні
пройшло 170 пологів. В основ-
ному  всі дітки, які йшли на ви-
писку, були на грудному вигодо-
вуванні. Лише окремі – на зміша-
ному, тобто їх догодовували ще
сумішшю, а також ті діти, яких пе-
реводили на лікування до Льво-
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Цей тиждень в медицині ознаменований як тиждень грудно-
го вигодовування. В рамках його проведення  матерям розпов-
ідають про доцільність грудного вигодовування і закликають
їх годувати своїх новонароджених дітей грудьми. Як проходить
цей тиждень у нашому районі, я попросила розповісти лікаря-
неонатолога пологового відділу Турківської КЦРЛ Валентину
Яворську.

ва з тими чи іншими захво-
рюваннями чи вроджени-
ми вадами. Я вважаю, що у
нас служба працює непо-
гано в питанні активної
підтримки грудного вигодо-
вування. Ну, а як там спра-
ви з вигодовуванням діток
вдома, ми не знаємо.

– Тож чим корисне груд-
не молоко?

– Грудне молоко має в
собі всі незамінні і потрібні
для розвитку і життєдіяль-
ності дитини амінокислоти,
білки, жири і вуглеводи,
яких немає в сумішах і в ко-
ров’ячому молоці. Коров’-
яче молоко набагато важ-
че для засвоєння в
організмі. У ньому є вели-
ка кількість лактози, а лак-
тоза може призвести до
непоправних наслідків для

здоров’я у новонароджених
дітей. Ну, колись, можливо, ті
дітки, матері яких не мали мо-
лока зовсім, вигодовувались ко-
ров’ячим молоком. Зараз ма-
ленькі діти настільки ослаблені,
з хитким здоров’ям, що коров’я-
че молоко їм не підходить. Лише
з пів року можна давати дитяті
коров’яче молоко, а до того часу
– суміші, і це в тому випадку,
якщо вже зовсім у матері немає
грудного молока. Якщо народи-
лася недоношена дитина і мама
вигодовує її своїм грудним моло-
ком, то саме це молоко, а не
інше, підходить її  дитині. Також
те, що дитинка ссе грудне моло-
ко, корисно й для мами.

– Кажуть, що грудне моло-

ко - добра профілактика від
різних захворювань.

– До речі, зараз вчені досліди-
ли, що грудне молоко поперед-
жує ряд онкологічних захворю-
вань. Зокрема у жінок – рак
шийки матки. Так що грудне мо-
локо - дуже корисне для обох – і
матері, і дитини. Це спокій для
сім’ї, спокій для дитини, спокій
для сусідів. І взагалі спокій для
суспільства, це здоров’я нації.

– Як ви привчаєте новона-
роджену дитину до грудей?

 – Коли дитина народилася,
ми прикладаємо її до грудей
матері. Відбувається так званий
тепловий ланцюжок. Дитину
кладемо на живіт матері, і після
цього її прикладають до грудей.
Протягом двох годин дитина пе-
ребуває з матір’ю. І в цей період
відбувається заселення мате-
ринських мікроорганізмів до
дитини. Дитинка в принципі на-
роджується стерильною, вона не
має ні лактобактерій – і одних з
найважливіших в групі молочних
бактерій, ні інших бактерій, це
все вона бере у матері. І після
двох годин перебування дитини
біля грудей матері, її міряють і
зважують та  переводять разом
з мамою на палату, де вони пе-
ребувають удвох – аж до випис-
ки.

 – Пані Валентино, Ваші по-
бажання матерям.

– На жаль, деколи доводить-
ся заставляти наших матерів,
щоби дітей годували грудьми.
Хочу звернутися до мам, які бу-
дуть народжувати у нас: дбайте
про здоров’я своїх новонарод-
жених дітей. Це ж ваші квіточки,
це ж ваші сонечка.  Ну, і ще я хочу
побажати усім матерям міцно-
го здоров’я і великого мате-
ринського щастя.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÀÑÒÀÂÍÈÖÒÂÎ  –  ÍÎÂÀ ÔÎÐÌÀ Ó×ÀÑÒ²  Ó ÂÈÕÎÂÀÍÍ² ÄÈÒÈÍÈ
Наставництво –  одна  з форм надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим

батьківського піклування. Це безоплатна добровільна   діяльність  особи-наставника з надан-
ня допомоги дитині, яка проживає в будинку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування.

Ë²ÒÍß ØÊÎËÀ ÄËß ÏÐÈÉÎÌÍÈÕ Ä²ÒÅÉ
Минулого тижня в Турківському районі, на базі МП «Чертур», в с. Явора працювала Літня

школа для прийомних дітей та дитячих будинків сімейного типу Львівської області.  Прове-
дення  Літньої школи на теренах нашого району вже стало традицією. Кожного року вона
проходить цікаво, відбувається її урочисте відкриття. Цьогоріч у відкритті взяли  участь
представник Уповноваженого з питань захисту прав людини у західному регіоні України Світла-
на Семчишин, директор Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Ярослав Бордіян, заступник голови Турківської районної державної адміністрації Юрій
Лило, начальник відділу соціальної роботи Турківського РЦ СССДМ Ольга Андрійчин, началь-
ник служби у справах  дітей Турківської РДА Ірина Стебівка.

Учасники Літньої школи не тільки відпочивають у Карпатах,  беруть участь в  різних екскурсіях, а й
обговорюють проблеми, що виникають  у житті дітей  та батьків, шукають шляхи їх вирішення, спілкують-
ся між собою,   У заході взяли участь 23 батьки та 32 дитини.

До проведення соціальної роботи з учасниками Літньої школи Львівським обласним центром  соц-
іальних служб для сім’ї, дітей та молоді було залучено психологів, педагогів, медиків та інших спец-
іалістів різної кваліфікації. З дітьми займалися спеціалісти творчої студії «Мастерішки» та аніматори.

Таке змістовне дозвілля дітей та прийомних батьків сприяє покращенню взаємостосунків у їхніх
сім’ях.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Наставництво здійснюється в індивідуальній
формі однією повнолітньою дієздатною особою
над однією дитиною. Дана особа  зобов’язана
пройти курс підготовки з питань соціальної адап-
тації дітей та їх підготовки до самостійного життя
й отримати висновок про те, що вона може про-
водити діяльність з організації наставництва, про
що укладається відповідний договір.  Свою
діяльність наставник здійснює на території інтер-
натного закладу, в якому перебуває дитина, за

умови попередньої  згоди дитини; між ним, адмін-
істрацією закладу та центром соціальних служб,
сім’ї для  дітей та молоді укладається відповідна
угода.

 На  території Турківського району таких інтер-
натних закладів немає, але людина, яка має ба-
жання стати наставником для дитини, може звер-
нутися в Турківський РЦ СССДМ. Там готові нада-
ти консультативну допомогу громадянам, які заці-
кавились питанням наставництва.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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8 серпня відсвяткувала свій ювілейний день народження
добра, щира душею, прекрасна, чарівна наша колега по ро-
боті, вчитель – Тетяна Іванівна Височанська.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК у цей пре-
красний день бажає Вам, шановна, міцного здоров’я, гарно-

го настрою, чудових ідей, щасливих днів. Хай
учні поважають, оточуючі розуміють, а

близькі люди дорожать Вами. Благопо-
луччя, добробуту в особистому житті та

Божого благословення на довгі, щас-
ливі роки життя.
Хай роки золоті, ніби в казці пли-

вуть,
Сумувати за цим не годиться.

Хай здоров’я вони і добро принесуть
І задумане завжди здійсниться.

Дорогу, люблячу бабусю, мамусю, тещу, дружину, дочку, сес-
тру, братову, невістку, куму, сваху, хресну – Марію Іванівну Ха-
баль, жительку с. Ясіночка, з 50-річчям вітають внучка Аню-
та, дочка Віталінка, чоловік Михайло, дочка Лілія, зять Воло-
димир, син Олександр, мама  Параскевія, сестра Люба з
сім’єю,  брат Володимир і братова Галина, брат Ігор, сестра
Людмила з сім’єю; племінники Сергій, Марія,
Христина – з сім’ями; свекор Іван, свекра Ган-
на, Микола та Надія з сім’ями, похресник Ва-
силь, свати з Борині. Всі вони бажають їй
міцного здоров’я, щастя, сімейних гараздів.
Хай Ангел-охоронець завжди охороняє, а
Мати Божа здоров’я посилає.

50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа.
Хай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

З В Е Р Н Е Н  Н Я
до Прем’єр - міністра України

Володимира Гройсмана

Програму Конгресу
12.06.2019  року було направле-
но Президенту України Володи-
миру Зеленському та в Кабінет
Міністрів України. У  Програмі
відзначено важливі питання з
розбудови як Турківщини, так і
регіону. Зокрема це етно-куль-
турологічні, туристичні, еко-
логічні, соціально-економічні
питання.  І власне, мета прове-
дення як Конгресу, так і
Всесвітніх бойківських фестин –
підвищення інвестиційної при-
вабливості нашого краю.

Ось першочергові завдання,
які вкрай необхідно виконати:

1.Розбудова культурологічного
центру (музею під відкритим не-
бом «Скансен») в с.Явора зі
Співочим полем  для проведен-
ня заходів.

2.Відкриття школи образот-
ворчого мистецтва в м. Турка.

3.Відкриття при   Турківському
районному Народному домі ан-
самблю  пісні і танцю «Бойків-
щина».

4.Реконструкція приміщення
Турківського районного Народ-
ного дому як історичного, в яко-
му  в 1913 році Іван Франко чи-
тав  свою поему «Мойсей».

5. Придбання  приміщення в
м.Турка   для музею «Бойківщи-
на».

6.Придбання нового автобуса
«Богдан» для перевезення ко-
лективів художньої самодіяль-
ності Турківщини.

7.Будівництво меморіального
комплексу «Видатні люди  Кар-
патського краю – під омофором
Архистратига Михаїла», які
відстоювали незалежність Ук-
раїни та були відомими у світі.

8.Проведення ремонтів у зак-

ладах культури району.
9.Реконструкція та ремонт

стадіону в м.Турка.
10.Ремонт доріг та впорядку-

вання територій.
11.Видавнича справа.
12. Придбання  сучасної озву-

чувальної апаратури та техніч-
ного забезпечення масових за-
ходів.

13.Проведення заходів (нау-
кових конференцій, засідань,
образотворчих виставок, май-
стер-класів, засідань  рад,
комісій, журі, фольклорних кон-
цертів та «Свята мистецтв».

14.Поєднання туристичних
маршрутів Львівщини, Закарпат-
тя та Івано-Франківщини з куч-
ним проживанням  українців-
бойків – за програмою «Золоте
кільце Бойківщини».

15.Вшанування видатних осо-
бистостей з Бойківщини.

16.Технічне забезпечення
робіт та проживання учасників і
делегацій як з  нашої держави,
так і з діаспори.

17.Оплата телебачення  та
засобів масової інформації.

18.Інші непередбачувані ви-
датки.

На все це потрібно майже 90
млн. грн.

Також наша громадська
організація зверталася до Пре-
зидента України Володимира
Зеленського   та  до Прем’єр-
міністра України Володимира
Гройсмана щодо збереження
Турківського району  зі статусом
гірського району,  на зразок
європейських країн, зокрема
Польщі, Австрії та Швейцарії.

У листі на ім’я Володимира
Гройсмана визначені пріорите-
ти соціально-енергетичної сфе-

ри, що потребують фінансової
підтримки Кабінету Міністрів Ук-
раїни.

- Просимо зробити транскор-
донні переходи на українсько-
польському кордоні Лопушанка-
Міхновець, Боберка-Смольник;

- відновити в м. Турка кар’єр
для ремонту доріг як району,  так
і регіону;

- створити комбінат з перероб-
ки деревини та виготовлення
готової продукції та організову-
вати активне заліснення лісових
територій, де уже вирубано  хвой-
ну деревину;

- створити декілька фер-
мерських господарств  з пере-
робки  молочної та м’ясної про-
дукції;

- розвиток сільської та міської
медицини;

- провести в м.Турка  каналі-
заційну систему для розбудови
міста;

- розробити державну програ-
му  знищення борщівника в се-
лах Турківського району та регі-
ону;

- допомогти  в розвитку зеле-
ного туризму та агроосель Турк-
івщини;

- заснувати кооператив  зі збо-
ру та переробки лікарських трав;

- відновити вузькоколійки та
кінні переходи в районі та регі-
оні ;

- створити мекку  біля хреста
на старому Руському путі «Шлях
християнства на Київську Русь»,
встановленого під час проведен-
ня Других Всесвітніх бойківських
фестин у 1992 році на полонині
біля с.Либохора Турківського
району.

Заздалегідь дякуємо.
З повагою

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова  Міжнародної гро-

мадської організації «Світовий
Конгрес Бойків»  і Координац-
ійного центру Конгресу, наго-
роджений Почесною Грамотою
Верховної Ради України та ор-
деном «За заслуги» ІІІ ступеня,
Заслужений працівник культу-
ри України, директор Турківсь-
кого районного Народного дому
Львівської області

 Шановний Володимире Борисовичу! Міжнародна громадська
організація «Світовий Конгрес Бойків» позитивно сприйняла
Указ Президента України №543/2019р. «Про розвиток регіону
українських Карпат». Відповідно до Указу, ми  розробили пер-
шочергові завдання з розвитку регіону на 2020-2022 роки, вра-
ховуючи   Програму підготовки та проведення Четвертого
світового конгресу бойків, який проходитиме  від 31 липня до
2 серпня 2020 року під гаслом: «Світовий  Конгрес Бойків – у
розбудові Української держави!», а також у 2022 році  будуть
проведені  Сьомі Всесвітні бойківські  фестини.

Департамент економічної політики Львівської обл-
держадміністрації, у межах реалізації Програми підви-
щення конкурентноспроможності Львівської області,
проводить конкурс інвестиційних проектів. Конкурс три-
ватиме до 1 вересня 2019 року.

Відповідно до Програми, суб’єктам підприємницької
діяльності, представникам малого бізнесу, які відповіда-
ють вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюд-
жету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за
кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні
угоди про співробітництво з департаментом економічної
політики ЛОДА. Як інформують у департаменті економі-
чної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшко-
дування частини відсоткової ставки за кредитами повинні
відповідати таким вимогам:

- здійснювати господарську діяльність неперервно не
менше 24 місяців;

- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності
згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп
розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення  ви-
робів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення
виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетін-
ня», групи 31.0 розділу 31 «Виробництво меблів» (крім
класу 31.03 «Виробництво матраців») та розділу 13 «Тек-
стильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одягу»,
розділу 15 «Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів».

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємниц-
тва необхідно подати інвестиційні проекти з такими роз-
ділами:

- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий по-
тенціал, фінансово-господарська стійкість;

- конкретний напрямок використання кредитних коштів;

- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції
(товарів) у результаті реалізації проекту;

- очікуване зниження собівартості виробництва і про-
дукції у результаті реалізації проекту;

- очікувані нові ринки збуту продукції за межами об-
ласті і країни. Загальний обсяг інвестиційного проекту не
повинен перевищувати 15 сторінок. Зазначені докумен-
ти учасникам конкурсу необхідно подати в департамент
економічної політики обласної державної адміністрації
з 1 серпня по 1 вересня 2019 року за адресою: м. Львів,
вул. Винниченка, 18, каб.419.

Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках
суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис.
грн., терміном на три роки. Розмір часткового відшкоду-
вання відсоткової ставки складає 14 % річних.

УЧАСНИКІВ АТО (ООС) ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ У
КОНКУРСІ  ПРОЕКТІВ

Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з об-
ласного бюджету відшкодування частини відсот-
кової ставки за кредитами, отриманими у банках
та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди
про співробітництво з департаментом політики
ЛОДА. Претенденти на отримання відшкодування
частини відсоткової ставки за кредитами повинні
відповідати таким вимогам:

- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської об-

ласті;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах  проекту міжнародно-

го фонду «Відродження», «Новий відлік», або покласти

на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кре-
диту.

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні
проекти з такими розділами:

- вид діяльності, наявності, чи потенційні виробничі
можливості,

наявний чи потенційний кадровий склад;
- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалі-

зації проекту;
- очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен пе-

ревищувати 15 сторінок. Зазначені документи учасникам
конкурсу необхідно подати в департамент економічної
політики обласної державної адміністрації з 1 серпня по
1 вересня 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винничен-
ка, 18, каб. 419.

Зазначимо , департамент економічної політики ЛОДА
співпрацює з такими банками та кредитними спілками:
ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредо банк», ПАТ «Ощадбанк»,
ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «ПІРЕУС банк
МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Цер-
ковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Виго-
да», кредитна спілка «Бойківщина».

Максимальна сума кредиту – 300 тис. грн., терміном
на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової
ставки – 14 % річних.

Детальні умови участі у конкурсі визначені в положен-
нях програми, яка розміщена на офіційній Інтернет-
сторінці Львівської обласної ради.

Детальну інформацію також можна отримати за теле-
фоном: 2-999-279.

Перший заступник голови районної державної адмі-
ністрації М. М. Яворський.

Â ÀÂÒÎÁÓÑ²
ÏÅÐÅËÀÌÀËÀÑß ÁÀËÊÀ
Їдучи в службових, а чи приватних справах, до Львова, або й

Самбора, багато турківчан віддають перевагу електрич-
кам. Іноді не тому, що проїзд у них дешевший, а через те, що
в електротранспорті безпечніше. Часто, дивлячись на  мар-
шрутні автобуси, прогнилі, що інколи віддають незрозумі-
лий стукіт, справді задумуєшся: а чи варто користатися
ними, чи безпечно?

Насправді – небезпечно. Минулого тижня в рейсовому авто-
бусі, що курсував з Лімнянського куща, при в’їзді в Турку, на ходу
переламалася балка. Щастя, що їхав автобус не швидко. А можна
лишень собі уявити, що було б, якби на добрій дорозі на спідо-
метрі було 80 чи 90 км за годину. Тоді трагедії не минути.

Зрозуміло, що в  такому неподобстві, чи недбалості, є принаймні
дві причини: недогляд власника чи водія транспортного засобу,
ну й, звичайно, жахливий стан доріг, що, як бачимо, навіть і метал
не витримує.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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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

Так у домашньому матчі, що
пройшов минулої неділі на турк-
івському міському стадіоні “Кар-
пати”, наші юнаки без проблем
розгромили однолітків із Пусто-
мит – 7:3, а основний склад “Кар-
пат” здолав суперника, з рахун-
ком 5:1.

Таким чином, після чудового
результату у десятому турі, наша
основна команда посідає другу

“ÊÀÐÏÀÒÈ” ÐÎÇÃÐÎÌÈËÈ
ÔÊ “ÏÓÑÒÎÌÈÒÈ”

ÎÁÎÌÀ ÑÊËÀÄÀÌÈ
Напрочуд вдалим видався для турківських футболістів

старт другого кола чемпіонату Львівської області з футбо-
лу серед команд другої ліги. Після кількох невдач у першому
колі, карпатівці взялися відігрувати втрачені позиції.

сходинку у турнірній таблиці. У
неї однакова кількість очок із
лідером – ФК “Стрілець”
(Стрілки), однак гірша різниця
забитих та пропущених м’ячів.
Юнаки – також другі, і лідером
теж є Стрілки, у яких на 2 очки
більше.

Наступний матч турківчани
проведуть у суботу, 10 серпня, на
виїзді у с. Вовчатичі Жидачівсь-
кого району.

*    *    *
У неділю також пройшли і

матчі чемпіонату Турківщини з
футболу. Нижня Яблунька, в до-
машньому поєдинку, поступила-
ся Бітлі – 1:3, Гусне на своєму
полі перемогло Присліп – 7:3, а
Либохора розгромила Явору –
7:3. Ще один матч – Вовче – Вер-
хня Яблунька – зіграли у п’ятни-
цю. З рахунком 6:0 перемогу
здобули гості.

Наступний тур чемпіонату
району з футболу пройде у не-
ділю, 11 серпня. Цього дня
Присліп прийматиме Бітлю,
Явора – Вовче, Верхня Яблунь-
ка – Нижню Яблуньку та Гусне –
Либохору. Початок матчів – о
15.00 год.

Паралельно з основним чем-
піонатом Турківщини, триває ще
і юнацький, матчі якого прохо-
дять за правилами футболу 7х7.
Тут у групі “А”, з 16-ма очками,
лідирують турківчани, за ними –
Вовче та Присліп,  в активі яких,
відповідно, 15 та 13 очок. У групі
“Б” Сянки та Бітля мають по 15
очок, а третіми ідуть юнаки із
Верхнього, які здобули 9 очок.
Після першого кола припинили
свої виступи у чемпіонаті юнацькі
команди з Борині та Явори.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Настоятель церкви Святого Миколая с. Явора о. Теодор та цер-
ковна двадцятка сумують з приводу смерті колишнього голови цер-
ковної двадцятки Івана Івановича Гошівського і висловлюють щире
співчуття рідним і близьким покійного.

Загублений атестат про закінчен-
ня Нижньотурівської основної шко-
ли – МГ № 015665, виданий
16.06.1993 р. на ім’я Лесі Онуфріїв-
ни Дорош, вважати недійсним.

Відділ культури Турківської
РДА запрошує на роботу водія
автобуса в районному Народно-
му домі м. Турка.

Довідки за тел.: 0663082776.

В с. Бачина Старосамбірсько-
го району, біля траси Самбір-Ст.
Самбір, продається земельна
ділянка, площею 0,23 га
(70х33м). На ділянці є в наяв-
ності фундаментні блоки, гаше-
не вапно, підведені комунікації,
а також житловий будинок,
інформація по якому є в інтер-
неті – на сайті OLX.

Тел.: (050)2053232.

Продається легковий авто-
мобіль Седан-8 (марка 0,1 ВАЗ,
модель 022103), 1981р. випус-
ку.

Не битий, на ходу, збереже-
ний. У салоні обшито і утеплено
панель і крісла з БМВ, і  руль з
БМВ. Є багажник, добрі колеса
(літні і зимові).

Ціна – договірна.
Тел.: 066-908-46-98.

СПЛИВАЮТЬ ТЕРМІНИ
СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Турківська ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській
області нагадує, що 29 серпня спливає термін сплати майно-
вих податків - за нерухоме майно та земельного податку.

Власники землі та землекористувачі, крім тих, хто має право на
пільгу із земельного податку, сплачують до відповідного місцевого
бюджету плату за землю у вигляді земельного податку, або оренд-
ної плати.

Громадянам слід мати на увазі - якщо вони не сплатили узгодже-
ну суму грошового зобов’язання, таких платників податків притягу-
ють до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах, встановлених
ст.126 Кодексу. Крім того, на суму несвоєчасно сплаченого податко-
вого зобов’язання нараховується пеня у порядку, визначеному ст.129
Кодексу.

У разі, якщо громадяни не отримали податкового повідомлення-
рішення по земельному податку, податку на нерухоме майно, або
ж якщо виникають запитання щодо розміру нарахованого податку,
у випадку зміни власника земельної ділянки, права на пільги, або
виникнення необхідності уточнення сум, слід звернутися за теле-
фоном: (269)3-22-75, або завітати до Центру обслуговування плат-
ників  за адресою: м.Турка,  пл. Ринок, 24, кабінет 5.

Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у

Львівській області.

ПОЧАЛИ ІЗ СЕБЕ
На Турківщині розпочався місячник профілак-

тичних щеплень від дифтерії. І першими вакци-
нувалися медичні працівники Турківського рай-
онного центру первинної медико-санітарної до-
помоги, показавши приклад іншим. Адже є
невтішні прогнози, що на українців чекає епіде-
мія  цієї страшної інфекційної хвороби, ще більш
небезпечної, аніж кір. До речі, нещодавно зафік-
совано випадок захворювання на цю недугу 21-
річної дівчини із Хмельниччини. І тільки через те,
що вона була щеплена, ускладнення не були важ-
кими. Дифтерія передається повітряно-кра-
пельним шляхом. Факторами передачі також
можуть бути предмети побуту, посуд, іграш-
ки. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у ди-
хальну систему, вона виробляє токсин, який
блокує синтез білка в клітинах, в результаті
чого виникають тяжкі функціональні та струк-
турні зміни, інколи несумісні з життям. Захво-
рювання проявляється у вигляді ангіни, коли у
горлі утворюються плівки, що можуть усклад-
нювати дихання та ковтання. Ускладнення від
дифтерії можуть включати: блокування ди-
хальних шляхів, інфекційно-токсичний шок, по-
шкодження серцевого м’яза (міокардит), уражен-
ня нервової системи, нефрозонефрит (захворю-
вання ниркової системи).

 Максимальна кількість випадків захворювання дифтерією припадає на осінньо-зимовий період.
Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991 по 1998 роки, спричиненою низьким охопленням дітей
вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 тисяч людей, з яких 696 по-
мерли. Людина помирає в страшних муках. До речі, у нас в районі тоді померло від дифтерії 13 людей.

Медики звертаються до всіх жителів району: не гаяти часу, а прийти і щепити себе, своїх дітей. Можна
звернутися у місцеві медичні заклади, до свого сімейного лікаря, або ж у кабінет профщеплень РЦ
ПМСД. У першу чергу будуть щепити дітей згідно календаря щеплень. Доросле населення має щепити-
ся кожних десять років. Ті з дорослих, хто був щеплений давно, більше як 10 років тому, мають пройти
ревакцинацію – повторне щеплення. У РЦ ПМСД є 1420 доз вакцини від дифтерії, індійського вироб-
ництва. Зараз у наявності є 1290 доз, бо вже деяку частину вакцини забрали ФАПи. З початку місяця,
станом  на 7 серпня, у кабінеті профщеплень ТР ЦПМСД уже вакциновано  від дифтерії 30 осіб, з них 10
– працівники КНП «РЦ ПМСД».

Ольга ТАРАСЕНКО.

У ШУМ’ЯЧІ НА ПОМИНКАХ
ОТРУЇЛОСЯ 11 ОСІБ

На початку тижня до Турківської КЦРЛ звернулося 10 осіб
(один хворий поступив пізніше), жителів с. Шум’яч. Медики
встановили, що в пацієнтів симптоми ентероколіту: підви-
щена температура тіла, пронос, болі в животі, загальна
слабість. Як з’ясувалося згодом, всі вони були на поминках, а
відтак там отруїлися. Частину хворих залишили на лікуван-
ня в Турківській КЦРЛ, інших скерували до Боринської районної
лікарні.

Щоб з’ясувати, які продукти
харчування стали причиною от-
руєння, в Шум’яч виїхали фахівці
управління державного нагляду
за дотриманням санітарного
законодавства. Власне вони ка-
жуть, що проведено звичний
аналіз, від результатів якого, в
принципі, нічого не залежатиме
в питанні адміністративного по-
карання винних. Якби вогни-
ще було пов’язане із закладом

громадського харчування, тоді,
зрозуміло, можна було б гово-
рити про відповідальність поса-
дових осіб. Кажуть, що загалом
на поминках було 35 людей.

За словами заступника голов-
ного лікаря Турківської КЦРЛ
Петра Ігнацевича, станом на 9
серпня, дев’ятеро пацієнтів уже
виписано з медичних закладів,
двоє ще продовжують курс ліку-
вання.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДО КРИМІНАЛУ – ЗА
КРАДІЖКУ ЛІСУ

Нічого не вдієш: вкрав небагато, а відповідати доводиться. Іноді
злочини в нашій державі вчиняють можновладці, де фігурують
величезні суми, але винним, за дивних обставин, відповідаль-
ності вдається уникати. Такі парадокси життя.

 Слідчі Турківського відділення поліції відкрили кримінальне про-
вадження проти 66-річного жителя с. Карпатське, який зрубав од-
ного бука в заповідній території, зокрема заказнику «Либохорівсь-
кий». Самовільна рубка в таких угіддях автоматично підпадає під
статтю Кримінального кодексу.

Відкрито кримінальне провадження і проти мешканця с. Бітля,
який викрав з верхнього складу ДЛГП «Галсільліс» 31 штуку тонко-
міру. Йому також доведеться відповідати перед законом.

Наш кор.


