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Якщо хтось думає, що відкриття пункту пропуску через
державний кордон є простим і швидким для реалізації, то він
дуже помиляється. В цьому контексті можна наводити багато прикладів, коли через численні процедурні міжурядові узгодження, ця справа затягувалася на десятиліття. Взяти
хоча б перехід Нижанковичі-Мальховіце, що на Старосамбірщині. Практично його відкриттям займаються майже з часу
нашої незалежності. А символічну стрічку, схоже, перерізатимуть лише у 2019 році. Зрештою, й у нас, на Турківщині, про
«вікно» в Європу місцеві керівники, обласні чиновники та й урядовці з Києва, депутати різних рівнів дискутують уже добрих
два десятиліття. Пригадуються численні виїзди делегацій
на лінію кордону в с.Боберка, обіцянки та запевнення, мовляв,
ось-ось і Турківщина матиме пункт пропуску з Польщею. Окремі керівники навіть вимальовували дорожню карту транскордонного співробітництва, приписуючи собі величезні заслуги. Але спливали роки, оптимісти забували обіцянки, а в
людей появлялося все більше зневіри та розчарування. Власне через це, спілкуючись з людьми, часто доводиться чути:
ніякого переходу на Турківщині не буде, все це – обіцянки.

Втім, не заради похвали, а для
справедливості,
потрібно
відзначити, що найближче
підійшов до вирішення проблеми відкриття пункту пропуску на
Турківщині, депутат Верховної
Ради України Андрій Лопушанський. Як він сам стверджує,
попередні організаційні питання уже зроблено на 80 відсотків.
До того ж, належно оцінив його
роботу з транскордонного
співробітництва й голова
Львівської ОДА Олег Синютка.
Пригадується історія трьох-чотирьохрічної давності. Тоді
Андрій Ярославович пообіцяв
докласти максимум зусиль для
відкриття переходу з Польщею
в межах нашого району. При
цьому він просив розуміти, що
це не робиться помахом чарівної палички, а щоденною багаторічною наполегливою працею. Тоді ж нардеп та його команда активно включилися в
роботу. Темі питання відкриття
пункту пропуску ЛопушанкаМіхновець було присвячено
цілий ряд міждержавних урядових зустрічей і консультацій,
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прийнято ряд рішень. Тричі, під
патронатом Андрія Лопушанського, проходили Дні добросусідства: двічі – в с. Лопушанка, і
один раз – в с. Міхновець (Республіка Польща). До речі, як і
три- чотири роки тому, так і зараз, наші сусіди наголошують,
що цей пункт пропуску є наразі
найоптимальнішим і найшвидшим до відкриття. В тому числі
й у фінансовому плані. Виходячи з цього та враховуючи побажання жителів Боберківського
куща, частини сіл Старосамбірського району, депутат взявся
за облаштування доріг сполученням Жукотин-Боберка (через Дністрик Дубовий) та Лімна–
Дністрик (Старосамбірського
району). Також зроблено під’їзну
дорогу від кінця с. Лопушанка до
кордону. На даний час її засипають гравієм. А вищеназвані дороги стануть надзвичайно важливими в доїзді до майбутнього
пункту пропуску в Лопушанці з сіл
Боберка, Верхня Яблунька та
Шандровець, а також сіл Старосамбірщини. А там, дай Бог, за
якийсь період, буде відкрито й

перехід в Боберці, розмови про
який вже давно набили оскому.
Важливо розуміти, що, згідно
перспективного плану, пункт
пропуску Лопушанка-Міхновець
буде розрахований на транспорт
до 3,5 тонн та на піший перехід.
А вже сьогодні, враховуючи побажання жителів прикордонних
сіл, тричі на місяць в Лопушанці
працює тимчасовий пункт перетину кордону. Так минулої суботи вперше майже 80 жителів
Турківщини відвідали Польщу,
скориставшись добрим почином депутата. Спілкуючись з жителями довколишніх сіл після
повернення з сусідньої країни,
почув багато вдячних слів та
відчув, що отримали вони величезне задоволення. А сам
Андрій Ярославович, проходячи
в цей день через пункт пропуску, вкотре наголосив, що відкриття переходу тут на постійній основі – це його пріоритетне завдання. При цьому він подякував
прикордонникам – як українським, так і польським – за гарно
організовану роботу. Добре було
організовано й підвіз до кордону – з нашого боку, а відтак – від
лінії кордону до м. Устрики
Дольні. До речі, через тимчасовий пункт пропуску до Польщі
можуть поїхати й велотуристи.
– Важливо, що люди показують владі своєю активністю і ба-

польській території, – наголосив
Андрій Ярославович.
Важливим днем для транскордонного співробітництва стане засідання міжурядової
комісії, яка 15 квітня прибуде в
Лопушанку і зазначить там координати майбутнього пункту
пропуску. Після цього Міністерство закордонних справ України
надасть ноту Польщі, щоб наші
сусіди підтвердили чітке планування будівництва. Зрозуміло,
що доведеться пройти ще цілий
ряд узгоджень та процедур, які,
можливо, розтягнуться на дватри роки. Але справу розпочато,
закладено добру основу для
майбутнього успіху. Це підтвердив і голова Турківської РДА
Олександр Лабецький, який 6
квітня разом з депутатом Верховної Ради України Андрієм
Лопушанським побував у с. Лопушанка, поспілкувався з
польськими прикордонниками
та представниками влади. В розмові війт гміни Чарна Богдан
Кохановський відзначив, що й
поляки мають бажання і потребу у відкритті цього пункту пропуску, а , як приклад, розповів,
що в с. Чарна живе жінка, уродженка с. Лопушанка, що вийшла
заміж за поляка. І, зрозуміло, що
вона хоче в дні роботи тимчасового пункту пропуску відвідати
своїх рідних.
Очевидно, що дуже складно
рухати проблему відкриття пункту пропуску, коли з українського
боку немає під’їзної дороги, а
тому Андрій Лопушанський уже
неодноразово звертався до
різних владних інституцій про
виділення коштів на дорогу Турка-Лопушанка. І ще одна при-

жанням у плані відвідин сусідньої держави необхідність будівництва пункту пропуску. До слова він буде унікальний тим, що
вся інфраструктура знаходитиметься на українському боці, а
це – додаткові робочі місця та
збільшення надходження податків до бюджету. Досі на периметрі українсько-польського
кордону немає жодного такого
пункту пропуску. На всіх інфраструктура
знаходиться
на

ємна новина: уже в цьому році
за кошти Європейського Союзу
буде капітально відремонтовано відділ прикордонної служби
«Лопушанка», з відповідним сучасним оснащенням та забезпеченням транспортними засобами.
Завтра відбудеться чергова
поїздка турківчан до Польщі через тимчасовий пункт пропуску
в с. Лопушанка. Виїзд автобусів
з Турки від РДА – о 8.00 год.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Парафіяни церкви Різдва
Іоана Хрестителя с. Присліп
щиро вітають з днем народження настоятеля храму
отця Віталія.
Всечесний
отче Віталію,
прийміть
наші добрі і
щирі побаж а н н я
міцного здоров’я, тепла і
світла, миру, благодаті і душевної радості. Зичимо Вам багатьох Божих
ласк і опіки Божої Матері.
Ми вдячні Вам за Вашу
доброту,
За щирість слів і за науку Божу.
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров’я і незгасимого тепла,
І всяких благ, що є під
небесами.
І хай допомагає Мати
Пресвята,
Хоронить від усього
Своїми молитвами.

11 квітня відсвяткувала
свій ювілей Дарія Юріївна
Герович. Сердечно вітаємо
нашу дорогу
маму, найкращу у світі
бабусю і
б аж а є мо
їй міцного
здоров’я,
родинного тепла, безмежного
щастя, поваги від людей, Божого благословення на
многії і благії літа.
На килимі життя, немов
чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не
відцвітає,
Нехай добро щоднини
прибуває!
Тож зичимо в здоров’ї вік
довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя
могли запросити,
Щоб у мирному небі Вам
сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани
збувалися!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес
благословляє,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії
літа!
З любов’ю і повагою – дочка Марія, син Микола, невістка Неля, онучок Святославчик, дочка Леся, зять
Степан, онучки Віталіна, Ангеліна, Анастасія.
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ÒÅÐÍÎÏ²ËÜ ÁËÈÆ×Å ÄÎ
ÒÓÐÊÈ, Í²Æ ÄÎ ÏÎ×ÀªÂÀ?
Нещодавно в Інтернет-мережі появилася стаття про одного з голів районної державної
адміністрації на Львівщині. Зміст цієї статті доволі абсурдний і полягає в тому, що нібито
головою Турківської РДА чиниться тиск на греко-католицьких і православних священиків з
погрозами закриття церков, якщо проголосують не так як треба, а також багато інших
звинувачень на адресу Олександра Лабецького. А що владу в Україні традиційно не люблять,
то відразу думки користувачів мережі поділилися: одні – поширювали, підтакували й розповсюджували, бо отримували від цього задоволення, а в інших виникали численні запитання, які
породжували серйозні сумніви в правдивості викладеної інформації. Вирішили й ми, як учасники
Майдану та АТО, які не вірять всьому на загал, що чують і бачать, придивитися до інтернет
- публікації.
Перше, що впадає у вічі – стаття без автора. Чи ви чули, щоб в
селі хтось щось повідав, а не
знали, хто то повів і де то було?
А тут нема. Якщо хтось на когось
щось повів, то в кожнім нашім
селі спитають в того «когось», чи
то правда? А тут ціле журналістське розслідування і не питають в того, за ким слідкують, чи
то правда, що вони про нього
пишуть? Професіонал, пишучи
матеріал, опирається на факти
і дає можливість усім сторонам
висловити свою думку в статті.
Та дивна для бойків новина,
що «матеріал» немає автора,
спонукає нас думати, що то не
писав правдивий бойко. І ми вирішили копнути глибше – подивилися, чия газета то розмістила і в котрім бойківськім помешканню вона є. Дивимось і очам
не віримо: газета – в Тернополі,
називається «Репортер»; ні будинку, ні вулиці, ні нічого іншого
нема. Овва! Видно ми щось пропустили, не зауважили, коли ж
то Тернопіль приєднали до Турки! Але тут нам пощастило і ми
знайшли телефон тієї газети
(сайту – по-теперішньому).
Набираємо номер: +38 (068346-51-05), але чуємо в трубку,
що номер не вірний. Не вірите –
спробуйте самі.
Тепер стає ще цікавіше. Виникає запитання: чи існує головний
редактор Драбик Ігор Миколай-

ович чи так само як номер телефону він у тому світі, де його ми
не знайдемо, чи, може, він так в
Турці, як і місто Тернопіль?
Насамкінець виявилося, що
вищевказаний сайт не є зареєстрованим як ЗМІ.
Отже, виходить, що якась дивна контора без реєстрації, адреси, дійсних номерів телефону, а
пише про Турку з Тернополя.
Видно не мають що робити в
тому Тернополі, тільки дивляться, що то в нашій Турці робиться? Чомусь автор, який побоявся вказати своє ім’я, навіть не
намагався вийти на зв’язок з
Олександром та почути його
думку з цього приводу. А дарма,
бо Олександр завжди був і є
відкритим, чесним та прозорим
у своїх діях. Дивним також є те,
що на цьому сайті є багато таких
статей, де, як правило, поливають брудом.
Нас таке явище не лише
дивує, ми, громадські активісти,
обурені, що такі анонімні медіа
ще існують в Україні. Як громадські активісти скажемо наступне: коли ми критикували когось, то підписувалися під кожним своїм словом, ніколи не
прикривалися чужими іменами.
Бо маємо сміливість казати
правду в очі! Продовжуємо це
робити і зараз по відношенню до
багатьох представників обласної та центральної влади. Тому

нам цілком зрозуміло, що це –
помийна яма, яка розміщує
лише бруд на чиєсь замовлення. Питання полягає лише в тому
– хто замовив цю гидоту проти
нашого побратима? Ми шукали
на це відповідь і знайшли джерела і шляхи поширення цієї
«помийної» статті. ІР-адреси
перших поширень вказують на
те, що наслідили прихильники
Кіріла в Почаєві та Львові.
Пізніше вже підхопили й поширили інші користувачі соцмереж
– як кажуть в народі «розійшлося, як брехня по селі». Особливо чомусь зловтішно це поширювали у сусідніх районах окремі
люди.
Тому впевнено кажемо: «Це ПОМСТА прихильників Кіріла за
проукраїнську позицію голови
Турківської РДА Олександра Лабецького та його підтримку
місцевих церковних громад при
переході до Православної Церкви України».
По всій Україні церковні парафії переходять від московського патріархату до ПЦУ, чому
тільки на Турківщині розгорілися такі баталії? Відповідь проста: Турківський район – особливий регіон, звідси походять
більше 2500 священиків московського патріархату. Подібної
ситуації немає ні в одному іншому районі на Львівщині і в Україні
також. Тут було найбільше па-

рафій і єдиний монастир МП на
Львівщині. Багато хто вважає цей
регіон своєю вотчиною і перехід
навіть однієї парафії до ПЦУ
сприймають як особистий виклик. Бо десь на Одещині чи Донеччині вихідцям з Турківщини
будуть закидати – «навіть на
вашій батьківщині переходять до
української церкви…». Тому тут
так завзято й істерично борються прихильники Кіріла й «руского міра».
Вони в своїй агонії дійшли до
абсурду і в статті наголошують на
тому, що ніби голова РДА погрожує закриттям церков, якщо
проголосують не так як треба. І
ця остання теза саме їх почерк,
бо жодному українцеві, а тим
більше бойкові, не спаде на думку приписати комусь з наших
людей слова про закриття церкви, навіть будь-якому найгіршому голові села, міста, чи голові
адміністрації. З цього нам зрозуміло, що це так нагнітається ситуація, щоб місцеві жителі засумнівалися й призупинили перехід
парафій до ПЦУ.
А щоб додати густих фарб, невідомий автор підпільного бойового листка неподалік Почаєва повідає про тиск на освітян,
голів сільських рад, медиків, усіх
бюджетників та підприємців. Це
– брехня! А самому лінь було з
близького до Турки Тернополя
заглянути в соціальні мережі і
побачити як представники цих
галузей публічно агітували й агітують за різних кандидатів, в
тому числі – за опозиційних і
ніхто з них не приховує своїх політичних уподобань. Про який
тиск може йти мова, коли самі
працівники адміністрації на своїх
сторінках у Фейсбуці поширювали агітацію за інших кандидатів?!
З тим сайтом і його заказухою

ÏÅÐÅË²Ê ÏÎÒÅÍÖ²ÉÍÈÕ 23-õ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â
ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÏÐÎÅÊÒ²Â
Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÁËÀÑÍÎ¯ ÐÀÄÈ
Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області затвердила 1102 потенційні переможці конкурсу, в рамках Програми проектів
місцевого розвитку у Львівській області. Таке рішення ухвалили 5 квітня. Турківський район став переможцем 23 проектів із 41 поданого на конкурс. До 26 квітня органи місцевого самоврядування Турківщини повинні надати Львівській обласній раді рішення про наявне співфінансування проектів з районного
та сільського бюджетів.
Отже, проекти, що перемогли:
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
1. Капітальний ремонт лікарської амбулаторії в с.
Вовче.
2. Капітальний ремонт Ясеницької сільської лікарської амбулаторії.
3. Придбання автоматичного гематологічного аналізатора для Комунального некомерційного підприємства «Боринська районна лікарня».
4. Реконструкція частини приміщення (санвузол)
сільської ради під амбулаторію с.Мохнате.
ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
1. Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Центральна с. Вовче – 103189,00 грн.
2.
Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Горішня
с. Шум’яч – 94534,00 грн.

ІНШІ ПРІОРИТЕТИ
1. Придбання інтерактивного мультимедійного комплексу (інтерактивні дошки, мультимедійні проектори з
короткофокусним об’єктивом, ноутбук вчителя, монтажний комплект, який складається з кріплення для проектора та комплекту кабелів для підключення та інсталяції інтерактивного комплексу) у Боринському професійному ліцеї народних промислів і ремесел.
2.Капітальний ремонт покрівлі Будинку дитячої та
юнацької творчості у м. Турка.
НАРОДНІ ДОМИ
1. Капітальний ремонт Народного дому с. Ільник .
2.
Капітальний ремонт Турківської дитячої музичної школи.
3. Реконструкція Народного дому села Кіндратів.
4. Капітальний ремонт Народного дому села Матків.

все зрозуміло, як і те, що очорнення Олександра Лабецького
це – не стільки дискредитація
його як керівника району, а знищення як активного учасника Революції Гідності шляхом вкидання низки брехливих статей на
цьому фейковому сайті та на деяких інших. Маємо підстави
стверджувати, що найближчим
часом вийде ще одна порція
чорної брехні, де вже замахнулися на святе для нас, майданівців, – що Олександр Лабецький не був покалічений на
Майдані, ніяких куль снайперів
20 лютого не було, підробив
відео розстрілу й пустив в Інтернет, в лікарні ніколи не лікувався і він взагалі не був на Майдані. Скажете абсурд? Але ж
частина людей повірила і в попередню брехню.
Тому будьмо уважними, іде
цілеспрямована кампанія з
дискредитації Майдану та майданівців. Майданівців при владі
– одиниці! Нівелювання образу
майданівця – мета реваншистів
й прихильників Кіріла! Проти нас
– розпочали війну проросійські
сили! Але Бог з нами й ми обов’язково переможемо!
Слава Україні! Слава Нації!
Смерть ворогам!
Володимир Правосудов, сотник 19-ї сотні, боєць «Айдару»;
Іван Круц, сотник 29-ї Бойківської сотні, учасник АТО;
Ігор Солонинко, сотник 5-ї
сотні, воїн 80-ї аеромобільної
бригади;
Степан Садовський, поранений
учасник
Революції
Гідності;
Богдан Вархоляк, поранений
учасник Революції Гідності;
Юрій Брянчик, воїн 24-ї
ОМБР;
Володимир Богдан, поранений
учасник
Революції
Гідності, воїн 80-ї аеромобільної бригади;
Андрій Гук, учасник Майдану,
воїн 80-ї аеромобільної бригади;
Мирослав Козак, учасник
Майдану, воїн 57-ї бригади
ОМПДР.

ОСВІТА
1. Капітальний ремонт даху школи с. Ластівка.
2. Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження)
Бітлянського НВК.
3. Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження)
Карпатського НВК ім. М. Іваничка.
4. Заходи з енергозбереження у Боберківському НВК
(ЗНЗ-І- ІІІ ст.-ДНЗ) (капітальний ремонт по заміні вікон).
5. Капітальний ремонт покрівлі Радицької ОШ I-II ст.
6. Капітальний ремонт Верхньояблунського НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-ДНЗ».
7. Капітальний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів
(заміна даху).
8. Капітальний ремонт системи опалення Вовченського НВК.
9. Капітальний ремонт приміщень Ясеницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад».
10. Капітальний ремонт Матківського НВК (ЗНЗ I-II ст.
– “Дошкільний навчальний заклад» (заходи з енергозбереження).
11.Капітальний ремонт покрівлі Риківської ЗОШ I-II
ст.
Як стало відомо, сесія Турківської районної ради виділить співфінансування на мікропроекти, що отримали
перемогу. На цьому наголосив голова районної ради
Володимир Лозюк.
– Більше того, якщо б переможцями стали всі проекти, що були подані на конкурс, районний бюджет і в тому
випадку надав би фінансову допомогу, адже мікропроекти – це добра нагода капітально відремонтувати заклади соціально-культурної сфери на селі, дати їм друге
дихання, – додав він.
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з питань реалізації проектів
місцевого розвитку Турківської районної ради.
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3 стор.

ÇÍÀÉÄÅÍÎ ÀÐÕ²Â ÓÏÀ
Богдан Пасьович народився в с. Верхня Яблунька, а замешкав у Стебнику, біля Дрогобича. За зв’язки з УПА батьки
його були репресовані. Мати п. Богдана живе у Верхній Яблуньці, і він приїхав у село провідати її. Мати багато
розповіла йому про повстанців, і де вони мали криївку в лісі, між Широкими Переходами і Павлівкою. Пан Богдан вирішив піти пошукати цю криївку з надією знайти хоч якісь предмети, речі повстанців. Пошуки його увінчалися великим успіхом: він знайшов бідон з повстанським архівом. Сам бідон з чорного металу і
сильно прогнилий. У бідоні було шість одиниць злиплих мокрих паперів, які умовно можна назвати пакетами. Вони подібні до пляцка чи ощипка, в діаметрі – біля
25 см, товщиною 4- 6 см в центрі, з вузенькими краями.
Богдан Пасьович вирішив передати цей архів (знаючи велику його цінність) у надійні
руки. Завіз в райдержадміністрацію і залишив секретарю керівника РДА п. Надії Бордун, яка й зателефонувала мені про знахідку. Я, в свою чергу, повідомив про це у Львів
директору музею «Тюрма на Лонцького», фахівцю з реставрації таких речей, п. Руслану
Забілому. На другий день, 5 квітня 2019 року, ми зустрілися в адміністрації разом з
головою РДА Олександром Лабецьким і передали цей архів Руслану Забілому, який
сказав, зваживши на його стан, що можливо 30 % удасться вичитати його.
Надіємось, що з допомогою цього архіву буде розкрито історичні сторінки героїчної боротьби повстанців за Самостійну
Україну.
Слава Україні! Героям слава!
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО КУН.

Політична реклама
Шановні жителі Турківщини!
Минулої неділі, 31 березня 2019 року, ми всі, хто має право голосу, відповідально поставилися до
історичної події, а саме виборів Президента України, і взяли участь в голосуванні.
Поряд з тим, слід зауважити, що явка по району в межах 62%, або 22869 виборців, які проголосували,
від загальної кількості 36,9 тис. осіб, є однією з найменших за весь період проведення в Україні виборів.
Зрозуміло, що частково це можна пояснити фізичною відсутністю активного населення, яке в пошуках праці перебуває за межами України, але є і велика група осіб, які знехтували своїм правом і віддали
вирішення своєї долі, свого майбутнього, іншим людям.
Таку позицію толерувати і зрозуміти не можна, тим більше, коли це супроводжується різноманітними наріканнями на стан справ у державі та вказівками, як би мало бути і що потрібно зробити. Тим
більше, що в цих Президентських виборах брала участь рекордна кількість учасників. Кандидати в
Президенти представляли різноманітний спектр політичних течій, напрямків, ідеологій, і просто випадкових осіб. Можливо, це також стало однією з причин низької явки. Але, незважаючи на це, ті, хто
прийшов і брав участь в голосуванні, дали собі раду і в своїй основній масі підтримали найбільш
рейтингових, а це Порошенко, Гриценко, Тимошенко, Зеленський, Ляшко та Кошулинський. Також
близько 360 осіб підтримали Бойка. Таким чином вони задекларували свою підтримку відвертому
проросійському курсу, який пропагував цей кандидат в Президенти. Сам факт такого голосування це
прояв демократії і не є трагедією, проте дає привід замислитись. Чому на 5-ий рік війни з Росією і тисяч
загиблих синів і дочок України, в нашій державі так багато людей, які готові все забути і знову повестися
на обіцянки дружби двох братніх народів?
Ми розуміємо, що зміни, які відбулися за цей період часу, є масштабними, але, на жаль, не стали
незворотними.
Закликаємо! Не будь байдужим. Українське майбутнє потребує твого голосу. Прийди і проголосуй під
час II туру виборів Президента України 21 квітня 2019 року.
Зробити свій вибір в другому турі для більшості виборців буде значно легше, і не тільки тому, що
залишились два претенденти на посаду Президента – це Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
Як стверджують більшість українських політиків, Володимир Зеленський зовсім не готовий обійняти
таку відповідальну посаду, яка волею народу України може на нього звалитись. Вигідно продавши
образ кіношного президента Голобородька, Зеленський дав надію і відвів собі роль фокусника, який
легко і швидко вирішить всі проблеми, так і не усвідомивши всю складність вибраного шляху та виклики,
з якими йому прийдеться мати справу.
Світло на політику, яку буде проводити кандидат на посаду Президента Зеленський, міг би пролити
факт оприлюднення команди, яку він приведе з собою і призначить на ключові посади. Але по сьогоднішній день це таємниця. Можливо у нього поки що такої команди немає, або йому ще всіх не
призначили і не погодили?
Роздані напередодні другого туру виборів обіцянки, що Він Україну Путіну не здасть, мову буде шанувати, а корупцію поборе, не підтверджені будь-якими напрацюваннями.
Зеленський просив вибачення в очільника Чечні Кадирова. Кадировці в складі цілих військових
підрозділів воювали на Сході України. То чому не можна попросити вибачення і в Путіна за війну на
Донбасі? А може, слід попросити вибачення в українських виборців за те, що в Юрмалі на концерті 95кварталу він їх буквально всіх представив в образі німецької порноактриси!? А щодо мови! Яка шана,
коли ти народився в Україні, прожив 41 рік і заробивши на українцях, сміючись з них, купу грошей, ідучи
в президенти, ледь-ледь можеш зліпити по-українськи три слова вперемішку з суржиком?
Необхідно хоча б визнати за помилку те, що на своїх концертах влаштовував «ржачку» з української
мови, як мови недорікуватих хохлів, дурнуватих гуцулів та дивакуватих закарпатців.
Чи є впевненість в тому, що нові злодії, які обов’язково прийдуть з Зеленським, будуть красти хоча б
трохи менше, ніж старі? Коломойський уже заявив, що йому не потрібний «Приватбанк». Йому потрібна компенсація, як мінімум 2 млрд.дол. Уявіть собі, Держава, а це ми всі, вклали в доведений до
банкрутства банк 155,4 млрд.бюджетних гривень, а тепер, можливо,будемо сплачувати і компенсацію.
Впевненості, віри, що все буде краще, на жаль, не додає, і відверто провокаційно хамський стиль ще
тільки переможця II туру з його ультиматумами, намагання перетворити вибори на клоунаду й нестримним потягом до нищення державних інститутів, що може нам всім дорого коштувати.
Діючий Президент України Петро Порошенко за результатами I туру виніс урок. Він знайшов в собі
мужність визнати допущені помилки та прорахунки у боротьбі з корупцією, у реформуванні правоохоронної і судової системи, відсутністю належного реагування на проблеми, які піднімають громадські
організації та активісти, а також відсутність видимого економічного зростання та зменшення рівня
бідності. Він налаштований на зміни та продовження реформ, які дозволять суттєво зміцнити обороноздатність, підняти рівень добробуту та зреалізувати суттєвий прогрес в русі до ЄС та НАТО. Ми маємо
можливість і час, щоб спокійно співставити всі «за» і «проти». Зробити усвідомлений, а не емоційний
вибір.
Україна – вільна країна вільних і відповідальних людей, які в основу свого вибору покладуть можливість забезпечити безпеку держави та рух в європейському напрямку, а не перетворення політики
на шоу та «квартальну» невизначеність.
Петро Косачевич, голова Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» і
Координаційного центру Конгресу, нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України та
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України, директор районного
Народного дому; Ярослав Тирик, директор Лімнянського НВК, краєзнавець; Ігор Маркін, директор
КНП «Боринська районна лікарня», депутат Турківської районної ради; Микола Яцкуляк, головний
лікар Турківського районногго центру ПМСД; Василь Комарницький, директор Буковинської ЗОШ,
кандидат історичних наук; Олексій Кушнір, лікар-хірург вищої категорії, фахівець з УЗД - діагностики, уродженець с.Бітля.

Працівники Народного дому с. Верхнє Висоцьке щиро
вітають із золотим ювілеєм свою колегу по роботі – Оксану Йосипівну Копко і бажають шановній ювілярці неба безхмарного настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Нехай Господь пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг,
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!

ЗІБРАЛИСЯ МЕДИКИ
ТРЬОХ РАЙОНІВ,
щоби напрацювати план
спільної роботи
Минулого тижня у приміщенні сесійної зали Турківської районної ради відбулася нарада головних лікарів, працівників первинної ланки охорони здоров’я Турківського, Самбірського і
Старосамбірського районів, за участі представників з області, під головуванням заступника головного лікаря
Львівського регіонального клінічного фтизіопульмонологічного центру з експертизи тимчасової непрацездатності,
позаштатного спеціаліста з експертизи непрацездатності
департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірини Юрків.
На зібрання були запрошені заступник голови Турківської РДА
Юрій Лило та заступник голови Турківської районної ради Василь Костишак. Обговорено ряд поточних робочих питань, які
виникають на першому етапі медичної реформи, стан фтизіатричної служби, а також йшлося про роботу комісії з експертизи тимчасової непрацездатності.
Виступаючі наголошували на проведенні ретельного обстеження пацієнтів на первинному рівні. Адже дуже часто на консультації
до лікарів в обласну консультаційну поліклініку приїжджають пацієнти абсолютно не обстежені тут, на місці. Елементарна повага до
пацієнта мала би змусити лікаря обстежити хворого на місці – зробити відповідні аналізи, флюорографію, ультразвукове дослідження тощо, а не витрачати хворому час і кошти на дорогу до Львова, а
там не встигнути за день пройти все дослідження і повернутися
додому ні з чим.
Спеціалісти зі Львова також зачепили деякі питання проведення експертизи з тимчасової непрацездатності. Наприклад, вони не
розуміють, чому до Львова на МСЕК, в обласну лікарню, на підтвердження інвалідності направляють з районів пацієнтів, які є лежачими хворими і роками мають інвалідність. Такий пацієнт навіть не
може дійти до швидкої, але, тим не менше, від нього вимагають:
дайте виписку, привезіть консультативний висновок з області,
Замість хворого цю проблему доводиться вирішувати їхнім родичам. То є нонсенс. Таке питання консультативно, комплексно і при
бажанні можна вирішити на місці. Інша річ, коли пацієнту потрібно
встановити інвалідність.
Все йде до того, наголошували виступаючі, що будуть проведені
не тільки експертизи листків непрацездатності, а й перевірятимуть
результати лікування на місцях. І якщо результати лікування не будуть позитивно підтверджені, то Національна служба здоров’я України, очевидно, буде зменшувати асигнування на потреби первинної ланки медицини.
Також на нараді медиків прозвучав заклик до об’єднання і створення єдиного інформаційного простору в галузі медицини. Тільки
створення територіального медичного об’єднання на базі трьох
районів – Турківського, Старосамбірського і Самбірського, залучивши до нього не тільки медиків, а й представників влади, зможе
привести діяльність усіх гілок медицини до спільного знаменника.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÑÂÎÞ
ÊÎËÈØÍÞ ÑËÀÂÓ
Розлуч – один з найкрасивіших куточків Турківщини. Свого
часу це був модний курорт. Захищеність горами від холодних
вітрів сприяє тут комфортному відпочинку. На початку ХХ
ст., з прокладанням залізничної колії, до Розлуча стали тягнутися перші поїзди, а з ними й відпочиваючі. Після Першої
світової війни популярним став лижний спорт. Ось як описує
розлуцький лижний трамплін у своїй книжечці бойківських оповідань, під назвою «Загоріла полонина», виданій в 1948 році в
Аусбургу (Німеччина), українська письменниця, лікар за фахом зі Львова Софія Парфанович. В оповіданні автор називає
його «скічня». Софія Парфанович розповіла про Розлуч – край,
де живуть бойки, цей прекрасний закуток нашої Батьківщини,
з великою любов’ю, на тому діалекті, яким тоді розмовляли
бойки, щоби нам, сучасникам, прочитавши ці рядки, можна було
з легкістю перенестися у минуле. Як бачимо, тематика рідної
землі горить-не згорає в горнилі історичних подій. Проходять
десятиліття, століття, а ми із захопленням знову перечитуємо рядки про наш Розлуч.
…У підніжжях гір Кизявиці та
Кичери тулилося село, яке жило
своїми буднями. Це був Розлуч.
«Аж одного дня зайшли чужі
люди, оглянули гори, поміряли,
порахували й вирішили: Кичерин
північний схил корисний для
нартової скічні. З тієї пори дещо
змінилось між Кизявицею й Кичерою.
Рубали ліс. Не цілий, тільки
доріжку вершком Кичери., так, з
на двох людей завширшки. Потім
завернули гостро на збіч і вже
рубали ширшу смугу. Так аж до
потока. Через Студений перекинули гарний широкий місток.
Дерево звезли в село і стали будувати нартовий захист.
Потім вийшли з рискалями й
джиганами і в одному місці
стрімкого вирубу викопували, а
в другому насипали. Гола смуга,
наче глибокою раною, прорізала спину Кизявиці, зажовтіла
глиною, забіліла камінням. Дивувались і чудувались бойки. Що
то за панські прибаги? Не досить ліса напсували, то ще й гори
розкопують. Якби собі замислили зробити так, як у тій співаночці:
Коби гори розкопати,
Доли вирівняти,
Би ся видно до милої
Та й до її хати. Але воно сталося видно не до милої, а в поточину. А з Кизявиці стало видно й
в село.
…Потім прийшла зима і скічня
була готова. По пухах гірських
схилів розсипались нартярі. На
довгих дошках, наче в казкових
стомилевих чоботах, ціпки в руках, наче крила. Виглядають як
якісь чудні, чужинні птахи. Легко
й швидко спливають з горбів. За
ними залишаються дві рівні смуги та круглий закрут від хрістіянії,
що нею закінчили заїзд. Зароїлись горби, зачудувались газди.
Та бо тото досить файна річ
тоти нарти! Годен легко йти понад світом, ци в ліс треба челядникові, ци в поле до тих хатів, що
гей далеко, в Жолобині. Тож
самі почали робити нарти, в’язати ременями й вчитися на них
їхати. Потім у Ясениці, де росте
багато ясіння, і де є файні майстри, зачали робити ті дощата,
та такі, що чужі купували, і до міст
з собою везли, бо – туні. Хіба
тілько три злотих пара. Та й
добрі, що ой де! Але ще й хлопчаки повитягали санчата. Цілий
день такий парубійко на снігу. В
хату не докличешся. Хіба го вже
дуже сильно голод притиснув.
Скічня стоїть горда й могутня
серед лісу. Висока, на сімдесят
метрів, стрімка, аж страшно. На

середині рівне місце, при ньому поміст. На цьому місці нартярі відбиваються до стрибка. І
потім стрімголов вниз, у поточину!
Ото раз вигадали! Дурійка ся
голови їмат, Коль нема що робити! А потім прийшли змаган-

ня, наїхало багато гостей і газди
мали добрий заробіток фірманками та роботами при гостях.
Називалось то: зимовий сезон і
було файно, якийсь злотий перепав у глухий час, придасться
на переднівок.
По боках скічні – коруговки,
лєнти. Над нею аж у трьох місцях
– брами сплетені з чатини, з кольоровими написами й прапорами. Гой, як весело в лісі! Повно в ньому людей, розмов, вигуків. Та й газди прийшли. Стали
си під Кизявицею раді подивитись, як пани скакатимут у поточину…»
У 1774 році у Розлучі побував
Олекса Довбуш з невеличким
загоном опришків. «Отже, як
мете йти в Смеречку, – розповідає письменниця, – вам каждий
дітвак вкаже Довбушеву криницю, таку, що серед млаки з-під
корча б’є. А в Бринівці є такий
яр, глибокий і дивно стрімкий. То
понад него Довбуш свіжо обкоровану ялицю клав і казав нев
переходити. Який парубок перейшов, бив му товариш, а той,
що ніт, то або сам завернув, або
впав у яр та й там такой зістався, певно мертвий, бо яр дуже
глубокий».
В середині 30-х років в Розлучі
функціонувало 14 пансіонатів,
25 вілл і 20 селянських будинків,
які приймали на відпочинок,
лещатарська база на 200 місць
та літній табір для юнацтва на
100 місць. Приваблювала ту-

ристів дерев’яна церква Різдва
Пресвятої Богородиці, споруджена ще в 1876 році майстром
Гаврилом Романом, а в 1923-му
відновлена. Окрім усього, в Розлучі б’ють з-під землі цілющі
мінеральні джерела типу «Нафтуся» та «Содова».
В останні роки Розлуч потихеньку починає відновлювати
свою колишню славу. Тут споруджено гарні відпочинкові бази,
місцева громада разом з ентузіастами, організовують свята
села, фестивалі меду. Розлуч
має в Інтернеті свій офіційний
сайт, з якого бажаючим можна
дізнатися більше про цей населений пункт. У Розлучі й справді
є багато цікавих для туристів та
краєзнавців місць, які можна
гарно облагородити, і проводити екскурсії для відпочиваючих.
Багато уваги питанню розвитку туризму на Турківщині, й зокрема в с. Розлуч, приділяє Турківська районна державна адмі-

ністрація в особі голови РДА
Олександра Лабецького. «І на
цім шляху розлучанам не треба
зупинятися, навпаки – активізувати свої зусилля у плані розвитку сільського зеленого туризму,
адже їхнє село – одна з найпрекрасніших перлин Турківщини,
про яку мають знати набагато
більше людей, і не тільки в Україні, а й за її межами», – наголошує Олександр Миронович.
Також він схвально відгукнувся, та більше того – готовий надати усіляку підтримку екологічним проектам Розлуцької, Карпатської
та
Бітлянської
сільських рад з облаштування
джерел мінеральної води, що
проводить Асоціація органів
місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати - Україна».
Уже найближчим часом стане відомо, чи пройшли вони конкурсний відбір, і, в разі перемоги, місцева влада, за підтримки
керівників району, а також – небайдужих громадян, розпочне їх
реалізацію.
Направду для Розлуча, зрештою як і для інших вищеназваних сіл, це дуже актуально. Розлуцька содова вода є популярною не лише на Турківщині, а й
далеко за межами Львівщини.
Можливо уже найближчим часом таку ж славу матимуть джерела в Карпатському та Сигловатому.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Чарівну, милу, любиму похресницю Світлану Вікторівну
Глущенко, жительку с. Красне, з 20-річчям щиро вітають
хресні батьки Віктор і Олена і бажають дорогій ювілярці
бути завжди доброю, чуйною, щедрою людиною, відчувати
себе дуже щасливою і здоровою. Нехай завжди поряд буде
коханий, вірні друзі і рідні люди. Краси і молодості, Господньої ласки і опіки!
Хай же мир з Тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай Твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
Щоб кохання в світ тепла
Дорога долі привела.
Очі лиш від щастя сяють
І сльозинок хай не знають!

Політична реклама
ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!
Закликаємо вас ОБОВ’ЯЗКОВО прийти 21 квітня на виборчі
дільниці й проголосувати за майбутнє України!
31 березня ми разом з Вами зламали сценарій Кремля, за яким
вони хотіли привести до другого туру президентських виборів двох
проросійських кандидатів. Свідченням цього став високий рейтинг Бойка, який, в сукупності з голосами Вілкула, давав реальний
шанс виходу до другого туру ще одного проросійського кандидата.
Якби за цим сценарієм проголосували українці, виграла б Росія.
Сьогодні перед нами стоїть важливий вибір: куди має рухатися
наша держава – чи продовжувати курс до ЄС та НАТО, чи розвернутися і стати на коліна перед одвічним північним ворогом - Московією. Путін хоче отримати слабкого й недосвідченого президента,
який буде виконувати функції Верховного Головнокомандувача та
лідера міжнародної дипломатії слабше, ніж Петро Порошенко. Тоді
повернення України в зону впливу Росії є високоймовірним.
Нам розповідають, що кандидат Зеленський сформує сильну
«нову» команду, хоча в його команді вже є найближчі соратники
Януковича, зокрема Андрій Портнов, Олена Лукаш, Дмитро Разумков. Що таке команда Януковича, ми пам’ятаємо добре. Не вірите? Подивіться уважно на своїх земляків, які голосували колись за
Партію регіонів, потім за Бойка, а тепер бризкають слиною за пана
Зеленського. Вони прагнуть РЕВАНШУ та ПОМСТИ за Майдан!
Томос дав нам шанс відірватися від впливу Москви в духовному
світі і зараз ми з Вами створюємо незалежну Православну Церкву
України. РЕВАНШ в церковному питанні є ймовірний, адже Томос
вже назвали «термосом», а після першого туру виборів майже призупинився процес переходу церковних громад з підпорядкування
Московського патріархату. Прихильники Кирила з радістю потирають руки і з нетерпінням чекають другого туру. Закликаємо задуматися не тільки православних християн, але й вірних УГКЦ! За століття московського панування Ваші вірні найбільше постраждали
від «старшого брата».
Ми розпочали розвиток української культури, кіно, але один із
кандидатів не то не знає, чи то принципово не говорить українською мовою і не бачить нічого поганого в гастролях по Росії в час
війни. Зеленський назвав Україну «шлюхой, готовой принять в любом количистве с любой стороны».
За українську мову українців розстрілювали, а Вам з телевізора сказали, що мова не має значення, і Ви повірили… Хіба так
може сказати українець про свою державу? Українець – НІ! А 100%й неукраїнець – з легкістю і гумором!!!
Один з кандидатів збирається стати перед Путіном на коліна,
домовлятися з ним і «сойтись где-то посредине». На коліна стають
тільки переможені. Ви думаєте, Путін пожаліє і простить нам український дух? Кому-кому, а жителям Західної України стояння на колінах обернеться тюрмами, сибірськими лісами й фізичним знищенням. Цей кандидат, ще не ставши президентом, вже говорить,
що українська армія має «припинити стріляти». Ми що, захопили
сусідню державу чи може захищаємо українську землю від північної
орди? Навіть в страшному сні не може приснитися, щоб Хмельницький, Бандера чи Шухевич закликали свої армії перестати
стріляти. Це – капітуляція України! В шоу Зеленського знущаються
з української армії під час війни. Більше того – Збройні Сили України називають «стадом баранов».
Нам пропонують «мирний план» – амністія бойовикам і визнання їх учасниками бойових дій (вони ж теж воювали!!!). Це тим бойовикам, котрі розпорювали животи українським патріотам, виколювали очі, відрубували руки за Тризуб, обіцяють українські пенсії
та пільги?! Окрім цього, все населення на окупованій території
буде визнане «дітьми війни» і ми маємо їм довічно сплачувати
компенсації, а усю зруйновану інфраструктуру ми маємо відбудовувати за наш з вами кошт. Чи потрібен такий мир Україні?
А найстрашніше в мирних домовленостях по Донбасу - це те, що
Європа й весь світ відмежуються від нас. Ні одна європейська держава не захоче в себе бачити тисячі сепаратистів, які після нашого
«стояння на колінах» спочатку хлинуть в Україну, а пізніше, через
західні кордони в Європу. Офіційно заборонити їм в’їзд буде неможливо, оскільки вони не є воєнними злочинцями, тому уряд ЄС
прийме рішення про призупинення БЕЗВІЗУ для всіх українців.
На Західній Україні лежить величезна історична відповідальність,
така сама як в 1991 році, як в 2004 та 2014 роках – захистити
проєвропейський напрямок розвитку країни та зберегти державу
Україну! Ми маємо не допустити проросійського олігархічного реваншу! Забудьмо всі непорозуміння. Зараз ми маємо об’єднатися
й захистити Україну!
І вибір зараз простий: за Україну в європейському сузір’ї або за
хохляцьку колонію в московській імперії!..
Вибір за Вами, УКРАЇНЦІ!
Слава Україні! Героям слава!
Учасники Революції Гідності та АТО –
Іван Круц, Саша Гав’як, Олег Кулаєв, Юрій Брянчик,
Микола Антонів, Василь Малетич, Ярослав Паращич.
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Чи спроможні ми зробити його правильно?
У першому турі виборів Президента України було аж 39 кандидатів. Між ними були порядні і достойні,
але не зовсім особистості. Не зовсім порядні і достойні тому, що в основному вони ставили особисті
інтереси вище за інтереси народу. Якби вони дбали за долю України, то ішли б не десятками, а об’єдналися і виставили б одного патріота-кандидата і «одностайно би гетьмана єднали».
Всі вони залишилися за бортом виборчого процесу і
нас, виборців, поставили перед вибором. Маємо двох
кандидатів, які мене особисто як націоналіста не влаштовують. Але вибирати треба мені і нам усім. Своєю байдужістю ми не скасуємо посаду президента.
Багато виборців, особливо молодих, які не знають
історії, не були голодними під чоботом московської
імперії, голосували і намірені голосувати за Володимира Зеленського, бо він їх веселить своїми насмішками і
глузуванням над всім, що є українським ( мовою, керівниками держави, врешті-решт і над нами, виборцями).
Я собі не можу уявити, як буде керувати Збройними
Силами України, як буде представляти нашу державу
на міжнародній арені людина-комік, яка не володіє дер-

жавною мовою (розмовляє в основному суржиком), не
має ораторського хисту, не вміє себе вести в поважному
товаристві. Нарешті питання: що він зробив корисного
для України?
Діючий Президент як кандидат на другий термін має
немало гріхів і недоліків за час свого президентства.
Але тільки той їх немає, хто нічого не робить.
Хочу сказати про позитиви в роботі Петра Порошенка
як Президента України. Чого варте його дистанціювання від Москви і зближення з ЄС і США. Постійна кропітка праця і старання про вступ України в ЄС і НАТО. В
даний історичний період без допомоги Заходу ми опинемося в лабетах московської імперії, під гнітом якої
ми були близько 400 років. Щоб визволитись з-під неї,

УКРАЇНА ЗАВЖДИ
БУЛА В ЙОГО СЕРЦІ
Село Василівка (тепер Гоголево), що на Полтавщині. Тут був маєток небагатого поміщика Василя
Гоголя-Яновського, нащадка козака Остапа Гоголя, полковника брацлавського. Василь Гоголь був людиною освіченою, культурною, перейнятий почуттям громадянського обов’язку, письменником.
Однієї ночі, після молебню, йому, ще юнакові явився
сон, в якому він бачив крихітне немовля. Невдовзі сон
забув. Та яким було його здивування, коли трохи згодом
у сусідів-поміщиків він побачив немовля зі свого сну.
Відтоді став часто бувати у цьому маєтку, приносив Марії
гостинці, ляльки, забавляв її. Коли дівчині виповнилося
14 років, Василь Гоголь одружився з нею. Народила
Марія 12 дітей, але вижили з них лише три доньки, а
п’ятеро синів померли. Коли Марія знову чекала дитину, друзі порадили їм військового лікаря Михайла Трохимовського у Великих Сорочинцях, що здобув славу
кваліфікованого досвідченого фахівця, котрий впродовж
сорока років лікував людей травами, настоями та ще
широко застосовував водолікування. За шість тижнів до
пологів і привіз чоловік Марію у Сорочинці під нагляд
лікаря. Тут 20 березня (1 квітня – за новим стилем) 1809
року народила Марія хлопчика. Охрестили його 22 березня в Сорочинській Свято-Преображенській церкві і
дали йому ім’я Микола, що став пізніше великим письменником, одним із тих українців, що творили російську
літературу.
Дитинство Миколи Гоголя минуло в родинному маєтку с. Василівка. У їхнього далекого родича, власника
великого маєтку Д. Трощинського, був домашній театр, у
якому Василь Гоголь ставив свої комедії з народного
побуту і разом з дружиною виконував головні ролі, а син
Микола зачитувався книгами багатої бібліотеки господаря.
Високоінтелігентна родина дала синові достатньо
ґрунтовну освіту. Спочатку він навчається в Полтавському повітовому училищі, далі – в Ніжинській гімназії вищих наук. Розвиває і свої мистецькі нахили: вчиться
живопису, грі на скрипці, виступає у виставах. Особливо
захоплювалися глядачі його комедійним талантом, коли
він грав жіночі ролі.
Лекції прогресивних професорів, вісті про декабристів
закладають в душі юнака мрію про громадянський вчинок. Смерть батька (1825р.) змусила його подорослішати. Козацька кров бунтує, рветься і, за словами Євгена Маланюка, одного з перших гоголезнавців, «особистість геніальна, що завжди відчувала в собі сили необнятні – Гоголь свідомо потягнувся від політично мертвої Батьківщини до Петербурга», куди він переїхав
1828р. Це були страшні роки для України. Імператор
Микола І жорстоко придушив повстання декабристів
(1825р.), в якому було і українське старшинство, створив в особистій канцелярії «третій відділ» – управління
таємної поліції і жандармерії. Та особливу лютість він
проявив щодо України. Його політика була спрямована
на знищення нашої нації: ліквідація греко-католицької
церкви на Правобережжі, арешт Кирило-Мефодіївського братства, переслідування і заслання Тараса Шевченка. Та хіба ж не було від кого успадкувати оту кровожерну ненависть до непокірної України! Пригадаймо великого Кобзаря:
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доконала вдову сиротину.
Україна підіймалась, бунтувала проти царизму. Згадаймо збройний виступ чернігівського полку (18251826рр.). Це ще одна болюча сторінка нашої історії, коли
вишкалені російські каральні загони в лютій агонії роз-

правлялися з повстанцями: одних вішали, розсікали,
інших засилали в Сибір на довічну каторгу.
Холодом зустріла тогочасна столиця російської
імперії Миколу Гоголя. Він
сподівався отримати тут
юридичну освіту, але Петербург розчарував юнака.
Навіть в пошуках роботи він
наштовхувався на різні перепони чиновників-самодурів. Але і за таких обставин він не полишає літературну працю. Перший його
твір «Ганц Кюхельгартен»
був опублікований 1829р.,
під псевдонімом В. Алов.
Твір зазнав різкої критики. Молодий автор дуже переживав і через півроку викупив весь недопроданий тираж книги і спалив його. У 1830р., в журналі «Отечественниє запіскі», з’являється перша повість майбутнього збірника «Вечори на хуторі біля Диканьки» –
«Вечір напередодні Івана Купала». Успіх повісті був неймовірний. Він полишає заробітки і присвячує себе літературі. Пише ряд повістей з петербурзького життя, поему «Мертві душі», комедію «Ревізор», неперевершену
повість-епопею «Тарас Бульба». Українець Гоголь стає
гордістю російської літератури, бо до нього в росіян не
було такого художнього слова. Цьому підтвердження –
російська літературна критика. В. Бєлінський писав: «З
Гоголя починається новий період російської літератури», «Мертві душі» – одне із тих капітальних творів, що
створюють епохи в літературі». М. Чернишевський говорив, що саме Гоголю слід віддати «заслугу міцного введення в російське красне письменство сатиричного…»
І. Тургенєв відзначав: «… ця людина, яку ми маємо право … назвати великою, людина, котра своїм іменем визначила епоху в історії нашої літератури, людина, котрою
ми гордимося, як однією із слав наших…»
То чому ж ми так легко зреклися цього генія слова, що
став славою чужого йому народу? Тільки тому, що він,
ментальний українець, писав російською мовою, котра
все життя була для нього чужою? Він вивчав її все своє
літературне життя, так і не вивчивши, зберіг свою дивну
говірку. Гоголь фактично Росії не знав, бо з 1836р. був
емігрантом. Він жив якийсь час у Петербурзі, який, за
словами Євгена Маланюка, жодною «Росією» не був.
Інколи бував у Москві, де раптово помер 1852 року у
гостині графа А. Толстого, бував у підмосковному маєтку
Аксакових (Сергій Аксаков залишив багато спогадів про
Миколу Гоголя), а в пограничнім Курську, на поштовій
станції перебував карантин в зв’язку з епідемією. Емігрантське життя письменника пройшло в Парижі і Римі.
Італію сам Гоголь називав «батьківщиною душі». А в творах його – Україна. Хіба не з великої синівської любові
могли народитися «Вечори на хуторі біля Диканьки»? А
повість «Сорочинський ярмарок», якою починаються
«Вечори…»? До речі, перші екземпляри книги Гоголь з
Петербурга надіслав у рідні Сорочинці. Письменник не
тлумачить питомо українські слова чужою мовою. Як
тонкий митець, він відчував, що ніякі тотожні ознаки не
збережуть аромат рідної України. Бо ж як російською
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наші предки віддали мільйони своїх життів, пролили
море крові – своєї і ворожої. Простори Сибіру, Колими
встелені невинними трупами.
Дорогі українці, якщо ви хочете знову такої долі собі,
своїм дітям та онукам, то голосуйте за Зеленського.
Я особисто цього не хочу, бо я скуштував, що таке московська опіка над українцем і його КГБ, що таке московський атеїзм і московська церква теж, в якій треба
молитися московською, а не рідною мовою. Вважаю,
що великою заслугою Петра Порошенка є його праця і
старання в наданні Томосу ПЦУ, яким він домігся
здійснення мрій багатьох поколінь українців.
У теперішній час в зміцнення і протистоянні ворожій
агресії на першому місці є Збройні Сили України, а на
другому – єдина православна Церква.
Юні мої друзі, ви нарікаєте, що в Україні нема роботи,
заробітків, але завдяки Порошенку, ви маєте можливість
поїхати за кордон на роботу без віз. А чи мають таку
можливість москалі, хоч там їх матеріальне становище
не краще, ніж наше.
Я закликаю всіх виборців прийти на виборчі дільниці
і проголосувати за Петра Порошенка. Хоч як націоналіст,
я би радів, якби на місці Порошенка був теж націоналіст.
Але хоч він не націоналіст, мені приємно дивитися і слухати, як він виступає і гідно веде себе як українець.
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО КУН.
мовою можуть звучати оті дивовижні українські баштан, горлиця, гречаник, дукат, парубок, свитка, жінка,
батько, он бач, намальована, калинонька. Перелічувати б ще та перелічувати! А колядувати! Письменник сам
обширно тлумачить росіянам історію цього чисто українського мовного феномену. Та й імена героїв його творів
питомо українські, рідні: Парася, Солопій, Хівря, Грицько, Панас, Солоха, Тиміш… А як описує митець цвіт папороті, а український степ, а ніч українську! Не обминуть увагу читача і епіграфи. Вони – з творів батька української літератури І. Котляревського, Г. – Артемовського, з українських народних пісень, прислів’їв.
Плодом напруженої праці цілого його життя була героїчна епопея «Тарас Бульба». Ця повість – звернення
до однієї з найбільш яскравих сторінок
української історії – епохи козацтва. За
словами Євгена Маланюка, «він залишається монументальним і, правдоподібно, вічним. Він, мимо всього, воскрешає дух Козацької доби: за Віру і Надію».
Яким же ми бачимо українське козацтво, його старшину в повісті М. Гоголя?
Мужнім, гордим, згуртованим високою
ідеєю визволення рідної землі. Ні гроші,
ні чини не мають для цього народу
цінності. Навіть життя менш вартісне,
ніж честь, вірність рідній Вітчизні. За зраду Тарас Бульба вбиває рідного сина, хоч
син зрадив не за якісь власні вигоди, а
через високе почуття – кохання до чарівної полячки. А
ще козаки були освіченими людьми, і Тарас Бульба у
себе на хуторі древніх греків цитував, а сини його перш
ніж на Січ потрапити, здобули освіту в Колегіумі Київському, що для того часу було звичним явищем. Так зобразити козацьку звитягу, силу національного характеру міг
тільки син свого народу.
Промовистим є такий факт, коли за честь України зумів
постояти по інший бік Збруча Микола Лисенко, наш видатний композитор. Прочитавши партитуру опери М.
Лисенка за повістю «Тарас Бульба; до нього в Київ приїжджає вмовляти ставити цей шедевр у Петербурзі Петро Чайковський. Та Лисенко відмовився, бо не уявляв
собі, як співатимуть козаки чужою мовою.
Вернімо ім’я Миколи Гоголя і його творчість до рідної
хати. Він – український письменник. Не тільки гуморист.
Він – прозаїк, драматург, критик, публіцист, історик, що
мріяв отримати кафедру в Київському університеті. Слід
видати нарешті його твори в Україні з доброю передмовою і коментарем та ввести в шкільну програму з української літератури, бо, як писав Тарас Шевченко до Варвари Репніної (7.03.1850р), «перед Гоголем слід благоговіти як перед людиною обдарованою найглибшим
розумом і найніжнішою любов’ю до людей». Цікаво, що
вони обидва мешкали в Петербурзі, ходили вулицями і
парками того самого міста, мали спільних знайомих,
але ніколи особисто не зустрілися за життя і ніколи особисто не були знайомі. Пам’ятаймо, що саме Шевченко
своїм узагальненням
Ти смієшся, а я плачу
повернув нам Гоголя, назвав його великим другом і
братом, висловив усвідомлення своєї ідейно-творчої
близькості до письменника, а нас спонукає до роздумів.
Гоголь належить своїй нації, Україні. Достатньо прочитати його листа до свого приятеля, також українця, що
навчав росіян, читаючи лекції в Московському університеті, Михайла Максимовича: «…киньмо Кацапіо та їдьмо
до нашого Києва… для кого ми працюємо?» А його
зустрічі в Парижі з Міцкевичем, Залєським та іншими
антимосковсько налаштованими поляками? Та найпромовнішим є власноручний запис Миколи Гоголя в книзі
пацієнтів на лікуванні в Карлсбаді по-французьки:
Nicolas de Gogol – Ucrainien
Микола Гоголь – Україна.
Стефанія МИСЬ, с. Ясінка.
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ÑÏÀËÞÂÀÒÈ ÑÓÕÓ
ÒÐÀÂÓ – ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÎ!
Більше того – дуже шкідливо для здоров’я
Щорічно, з приходом весни в містах та селах, на полях та
сіножатях, на пагорбах та вздовж доріг рухаються вогняні
«фронти», які знищують на своєму шляху все живе. Відтак
пожежно-рятувальні підрозділи Турківського району все частіше залучаються до ліквідації пожеж в екосистемах.
Внаслідок необережного поводження з вогнем, чи звичайної людської халатності й необачності, на відкритих територіях, господарських угіддях, уздовж транспортних магістралей,
на узбіччях, і навіть практично у
центрі населених пунктів, горить
суха рослинність. Кількість таких
пожеж не зменшується. Шкода
від самовільного й неконтрольованого спалювання рослинних
залишків різностороння й становить велику небезпеку. Вогнем
знищується не лише сухостій, але
й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, погіршується
якість ґрунтів, що призводить до
зниження урожайності. Невинні
на перший погляд спалювання
можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та
життю людей.
Під час горіння листя та інших
рослинних залишків у повітря
вивільняються шкідливі хімічні
сполуки, які несуть велику шкоду для здоров’я людини. При
спалюванні трави на присадибних територіях або стерні на
фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, що веде, в свою
чергу, до знищення диких рослин
та тварин. Виникає загроза лісових пожеж і загоряння житлових
будинків. Якщо пожежі виникають на місцевості, через яку проходять високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза. Дим і вогонь є напівпровідниками і за відповідних умов
здатні стати причиною закорочення ЛЕП.
Ліквідація
таких
пожеж
відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю
збільшення масштабів. Для їх
гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил,
пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій
території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися
зі швидкістю до 4-х кілометрів на
годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а
при сильному вітрі, з різкими
змінами напрямку та швидкості,
розмір таких пожеж протягом
15-30 хвилин збільшується в 2-3
рази.
Прикро, але наш район –
лідер по спалюванні сухої трави. З початку 2019 року на тери-

торії Турківщини виникло 28 пожеж: протягом січня, лютого, березня – 12 пожеж, а лише в
період з 1 по 6 квітня – 16 пожеж. Ми успішно спалюємо свої
будинки, майно, ліс тощо.
Спалювання сухої трави стали причиною виникнення пожеж та травмування людей на
Турківщині, зокрема:
01.04.19 року, о 20.33 год., виникла пожежа в м. Турка по вул.
Січових Стрільців, б/н на
відкритій території.
02.04.19 року, о 06.38 год., виникла пожежа в с. Жукотин, в
дерев’яній
господарській
будівлі.
02.04.19 року, о 13.11 год., виникла пожежа в м. Турка по вул.
Травнева, б/н на відкритій території.
02.04.19 року, о 19.18 год., виникла пожежа в с. Нижнє, в дерев’яному погребі. (ймовірна
причина підпал сухої трави)
02.04.19 року о 21.18 год. виникла пожежа в с. Явора Турківського району на відкритій території.
03.04.19 року, о 15.27 год., виникла пожежа в с. Нижня Яблунька, на відкритій території.
03.04.19 року, о 15.55 год., виникла пожежа в с. Комарники, в
дерев’яному погребі. (ймовірна
причина підпал сухої трави)
03.04.19 року, о 22.34 год., виникла пожежа в с. Матків, в дерев’яному житловому будинку.
Внаслідок пожежі отримала опіки тіла I ступеня гр. Матківська
Валентина Миронівна, 1964
року народження, яку госпіталізовано в Турківську ЦРЛ, в стані
середнього ступеня важкості.
04.04.19 року, о 02.26 год., виникла пожежа в м. Турка по вул.
Д. Галицького, б/н, на відкритій
території.
04.04.19 року, о 14.15 год., виникла пожежа в смт. Бориня, по
вул. Івана Франка, 272, в дерев’яний господарській будівлі.
04.04.19 року, о 15.25 год., виникла пожежа в с. Ільник, на
відкритій території.
04.04.19 року, о 16.10 год., виникла пожежа в с. Нижній Турів,
в дерев’яний господарській
будівлі.
05.04.19 року, о 04.16 год., виникла пожежа дерев’яної пилорами в с. Ропавське.
06.04.19 року, о 14.59 год.,
надійшло повідомлення про пожежу в с. Ропавське на відкритій
території.

06.04.19 року, о 16.22 год.,
надійшло повідомлення про пожежу в с. Верхнє Гусне, на
відкритій території
ДЛГП
«Галсільліс».
06.04.19 року, о 19.00 год.,
надійшло повідомлення про пожежу в с. Верхнє Висоцьке, на
відкритій території.
Треба пам’ятати, що спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків,
без дозволу відповідних органів,
заборонено законодавством України. Відповідальність за порушення цієї норми передбачена
Кодексом України про адміністративні правопорушення і тягне
за собою накладення штрафу на
громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових
осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
(ст.77-1 КУпАП ).
Крім того, при притягненні винних осіб до адміністративної
відповідальності, враховуються
всі обставини правопорушення
та тяжкість його наслідків, оскільки статтею 245 Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження лісових
масивів, зелених насаджень
навколо населених пунктів,
вздовж залізниць, а також
стерні, сухих дикоростучих трав,
рослинності, або її залишків, на
землях сільськогосподарського
призначення вогнем, чи іншим
загально-небезпечним способом, передбачено кримінальну
відповідальність. Винні особи
караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
або обмеженням волі на строк
від двох до п’яти років. Ті самі
дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель
тварин або інші наслідки, караються позбавленням волі на
строк від п’яти до десяти років.
Громадяни, дотримуйтесь
правил пожежної безпеки, не
спалюйте сміття й рослинні залишки! Якщо ви бачите, як інші
палять листя та траву – поясніть,
чому це не слід робити.
Кожен із нас має законні
підстави боротися із підпалами,
відстоюючи своє конституційне
право на довкілля, безпечне для
життя і здоров’я!
Іван МАРИЧ,
головний інспектор Турківського РС ГУ ДСНС України у
Львівській області, капітан
служби ЦЗ.

ПРИСЛІПЧАНИН ОБЗАВІВСЯ НАБОЯМИ
У ході профілактичного відпрацювання м. Турка у поле зору правоохоронців потрапив житель с. Присліп, який дивно поводився. Більше того, підозрілий всіляко уникав зустрічі з поліціянтами.
Щоб з’ясувати особу підозрілого, його було доставлено у відділення поліції. На запитання правоохоронців, чи має біля себе якісь заборонені речовини, предмети чи засоби, той витягнув з кишені поліетиленовий пакет білого кольору, в якому знаходилися набої до нарізної вогнепальної зброї, в кількості
25 штук. Дев’ять з них – калібру 7,62 мм, схожі на патрони для карабіна, та 16 – калібру 5,45 мм, схожі
на патрони до автомата Калашникова. Даючи пояснення, чоловік повідомив, що знайшов набої в
райцентрі.
Речові докази вилучено та направлено на експертизу. По даному факту працівники поліції розпочали кримінальне провадження.
Наш кор.
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7 квітня відсвяткувала свій ювілей вчитель Боринського НВК
Євгенія Олексіївна Дудурич.
Бажаємо шановній ювілярці щастя і здоров’я, сімейної злагоди і достатку, родинного
затишку і любові рідних, близьких та
друзів.
Нехай завжди на Твоєму небосхилі
сяє сонечко і буде тепло від усмішок та
щирої шани!
Тож хай Матінка Божа повсякчас
помагає,
А незгоди й невдачі рідний дім обминають
Хай здоров’я і щастя будуть з Тобою у змові,
Сонця, миру, достатку і, звичайно, любові!
З повагою – колеги по роботі.

Дорогого похресника Володимира Миколайовича Надича,
жителя с. Верхнє Висоцьке, який 13 квітня відзначатиме своє
25-річчя від дня народження, від щирого серця і з великою
любов’ю вітають хресні батьки Микола і Мирослава.
Вони бажають йому любові та щастя, здоров’я та сил, сміливості та цілеспрямованості, чудового настрою та світлої радості в житті, Божої
опіки та благословення.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях!

Дорогу онучку, племінницю, двоюрідну сестричку Каріну Петрівну Миньо, жительку с. Либохора, яка 15 квітня святкуватиме 17 років від дня народження, сердечно вітають бабуся
Галина, вуйко Іван, тітка Оксана, двоюрідні Артем і Каміла.
Люба Карінко, нехай життя Твоє буде схожим на казку, сповнену чудес, хай повниться воно радісними подіями й моментами, нехай не буде в ньому перешкод і бід, а панує лише мир
і добро. Нехай Твої очі завжди палають іскорками щастя і
любові, а над головою світить яскраве сонечко. Міцного Тобі
здоров’я і Господнього благословення!
Нехай сьогодні наше привітання
В Твоєму серці залишить добрий
слід,
Отож прийми найкращі побажання
Здоров’я, щастя на багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

Дорогеньку нанашку, куму – Оксану Йосипівну Копко – сердечно вітають з 50-річчям, яке святкує 12 квітня, і бажають
міцного здоров’я, радості від діточок та онуків, усіх земних
благ похресник Олександр, куми та вся їхня родина.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

ÑÊËÀËÈ ÑÂÎ¯ ÄÅÏÓÒÀÒÑÜÊ² ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß
На недавньому 63-му черговому сесійному пленарному засіданні ще два депутати Турківської міської ради, написавши
заяви за власним бажанням, склали свої депутатські повноваження.
Це – Оксана Фролова, за якою була закріплена площа Ринок
(2-24), та Микола Шило (вул. В. Стуса (2-39). Микола Йосифович
був висуванцем РО ПП «Громадянська позиція», а Оксана Іванівна балотувалася на місцеві вибори від РО ПП ВО «Батьківщина».
Схоже,що VII скликання депутатського корпусу Турківської міської
ради має шанси увійти до Книги рекордів України. З початку каденції свої повноваження уже склали 8 депутатів. Жодне місто на
Львівщині, та й навіть в Україні, очевидно, такими «успіхами» не
може похвалитися.
Наш кор.
На автомийці по вул. І. Франка в м. Турка, біля автобусного парку, проводиться:
1. Чистка салонів, крісел, панелей, стель автомобілів різних марок.
2. Передпродажна підготовка машин.
3. Мийка мотоциклів.
4. Хімчистка, сушка килимів та диванів.
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Â ÀÏÒÅÊÓ – Ç
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÌ ÐÅÖÅÏÒÎÌ
Як відомо, з 1 квітня 2019 року лікарські засоби, за урядовою
програмою «Доступні ліки», відпускають тільки за електронним рецептом. Пацієнти КНП «Боринська районна лікарня» одні з перших в Україні почали одержувати лікарські засоби за електронним рецептом. Про це розповідає директор КНП
«Боринська районна лікарня» Ігор Маркін.
– Тож, як у Боринській районній лікарні запроваджували
видачу ліків за електронним
рецептом?
– Впровадженню виписування
електронного рецепта та відпуску ліків за ним передувала відповідна підготовка. Спочатку необхідно забезпечити установу комп’ютерною технікою (якої ще й
зараз не вистачає). Працівники
лікарні використовують власні
ноутбуки для забезпечення урядової програми «Доступні ліки».
Сподіваюся, що найближчим
часом ми таки зможемо забезпечити лікарню комп’ютерною
технікою у повному обсязі.
Крім того, було підключено
необхідне програмне забезпечення. Неодноразово проводилися тренінги і навчання з лікарями. Зокрема, були проведені
виїзні тренінги в м. Львів. І 1
квітня виписані і отоварені перші
електронні рецепти. На даний
час система працює без перебою, люди одержують необхідні
лікарські засоби і нарікань
немає.
– Невже все так добре, безпроблемно?
– З технічної точки зору з виписуванням і відпуском електронних рецептів проблем
немає. Але є певні нюанси. Поперше, як уже повідомлялося у
вашій газеті, ліки за електронним рецептом можуть одержу-
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вати тільки ті пацієнти, які мають укладені декларації зі своїм
лікарем. Жителі, які не
підписали декларації, на
жаль, не зможуть отримувати медикаменти за
програмою «Доступні
ліки». По-друге, проблема в тому, що навіть ті, хто
уклав декларацію, вказували номер телефону
близьких родичів чи знайомих. І тепер цей номер
телефону «прив’язаний»
до декларації. А на нього
має надходити sms з номером електронного рецепта та код підтвердження. Коли при виписуванні
електронного рецепта
номер телефону не буде
підтверджений, виписати
цей рецепт – неможливо.
Для того, щоб змінити номер телефону в декларації, необхідно звернутися із заявою в Національну службу здоров’я України. Пацієнти, які уклали декларацію не
за номером телефону, а за документами (паспортом), при виписуванні електронного рецепта, одержать sms тільки з номером рецепта. А код підтвердження, єдиний для таких
пацієнтів, відомий працівникам
аптек.
Ще однією проблемою є те, що
пацієнтам похилого віку, яких

ÒÐÀÃ²×ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ ÞÍÀÊÀ
Наприкінці минулого тижня в с. Мельничне, що неподалік Турки, трапилася трагедія. Вісімнадцятирічного хлопця, який проживав разом з бабусею, було знайдено мертвим.
Сьогодні правоохоронці з’ясовують, чи сам він скоїв самогубство
через повішення, чи хтось йому в цьому допоміг? Але дивна історія:
через те, що турківський суд, з невідомих нам причин, не зміг швидко прийняти ухвалу про проведення експертизи, тіло покійника з
суботи, 6 квітня, знаходиться у морзі. І лише вчора, у четвер, ухвалу
було винесено.
Тут можна лише поспівчувати рідним загиблого, які майже тиждень живуть у чеканні й, відповідно, через чиюсь непрофесійність
чи байдужість, проклинають українську владу.
Наш кор.

ÁÎÐÈÍÑÜÊ² Ï²×ÍÈÊÈ-ÇËÎÄ²É×ÓÊÈ
Сьогодні на території нашого району є чимало осель, які з
різних причин залишилися пустками. Хоч в окремі, зазвичай це
діти, які живуть в інших регіонах України, іноді навідуються.
Пустував будинок й однієї жительки смт. Бориня, яка виїхала на
постійне місце проживання в Київ. Скориставшись тим, що за ним
ніхто не доглядав, два місцеві жителі, 1985 та 1987 р.н., вирішили
обікрасти залишену оселю. Проникши в будівлю, вони поцупили кухонні бляхи, дверцята до пічки та інші металеві речі, які здали на
металобрухт. Проте знайшлися відповідальні люди, що повідомили
про крадіжку правоохоронцям. Проти злодюг було відкрито кримінальне провадження, яке уже скеровано до суду.
Наш кор.

У СЕЛІ БІЗНЕСОМ ЗАЙМАЛАСЯ,
А В ТУРЦІ – КРАЛА
Соціальний працівник, водночас і «бізнесмен», жінка із с.
Закіпці, поряд з основною роботою, займалася й злодійським
промислом. В супермаркеті «Рукавичка» у м.Турка її викрили у
дворазовій крадіжці.
Перший раз вона поцупила продуктів харчування на суму 350 грн.,
другий раз – на 700 грн. Відповідно, коли правоохоронці взялися за
розслідування цієї злодійської історії, виявилося, що закіпчанка ще
двічі вчиняла крадіжку в магазині «Соціальний» в райцентрі. Очевидно, викраденим товаром вона поповнювала полиці свого магазину. Відповідно, за фактами крадіжки було відкрито два кримінальні
провадження, одне з яких уже скеровано до суду.
Наш кор.

переважна більшість, складно
користуватися сучасними мобільними телефонами, щоб знайти потрібне sms для одержання ліків і показати фармацевту.
Тому фармацевтам доводиться
самим розбиратися в різноманітних конструкціях і моделях те-

лефонів, що забирає трохи часу.
– Ще раз розкажіть, будь
ласка, як практично пацієнту
одержати ліки за електронним рецептом?
– Міністерство охорони здоров’я розробило ось таку покрокову інструкцію:
Крок 1. Пацієнт записується та
приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана

декларація.
Крок 2. Лікар проводить
прийом і виписує рецепт
Крок 3. Під час виписування
електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації, є актуальним і належить
пацієнту. Лікар повинен назвати
вам код мобільного оператора
та останні цифри номера.
Крок 4. Після перевірки номера телефону, лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.
Крок 5. На мобільний телефон
пацієнта приходить sms з унікальним номером рецепта та
кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст sms:
«Ваш рецепт ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХ. Код підтвердження:
ХХХХ».
Крок 6. За необхідності або на
прохання пацієнта лікар може
роздрукувати консультаційний
висновок, який містить розділ з
призначеннями, зокрема призначенням ліків. В цьому розділі
зазначається інформація про
виписані ліки та номер електронного рецепта.
Крок 7. Пацієнт йде в будь-яку
зручну для нього аптеку, що бере
участь у програмі «Доступні
ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.
Крок 8. Працівник пропонує
пацієнту лікарські засоби, які є
в цій аптеці і входять в програму
«Доступні ліки».
Крок 9. Пацієнт обирає один
із лікарських засобів і називає
чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки.
Якщо необхідного препарату
немає, пацієнт може піти в іншу
аптеку й отримати ліки там.
Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Вважати нечинними втрачені: статут релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви у с. Лосинець Турківського району Львівської області, зареєстрований рішенням виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів від 13. 12.
1991 р. №680, та свідоцтво про реєстрацію статуту релігійної громади від 13.12.1991 р. №680/370.

НА ЗАПИС ДО ЛІКАРЯ –
ПО ЕЛЕКТРОНЦІ
Чи можна буде в нас записатися на прийом до лікаря через
електронну чергу? Так, можна – стверджують у Турківському РЦ ПМСД. І, до речі, над цим тут уже працюють. Наприклад, зробили в Інтернеті власну веб-сторінку, в якій є розділ
«Приймаємо нових пацієнтів». Тож, створивши електронний
кабінет пацієнта, можна в
електронному режимі укласти з лікарем угоду або ж записатися на прийом до свого сімейного лікаря. До речі,
це можна зробити, не виходячи з дому, й через медичну
інформаційну
систему
Askep.net
– Нам потрібно використовувати усі можливі переваги медичної
реформи, яку проводять в нашій країні, – наголошує головний лікар
«первинки» Микола Яцкуляк. – Адже все робиться з метою доступності медичних послуг та покращення їх якості, з тим, щоби кожному
з нас можна було активно включитися в процес декларування. Час
біжить і до 1 липня залишилося зовсім небагато. Хто цього не зробить, опиниться в складних умовах. Тому що з наступного півріччя
уже розпочнуться перші кроки в реформуванні вторинної ланки
медицини.
Ольга ТАРАСЕНКО.
Продається магазин в с. Лімна. Довідки за тел.: 0978795873.
Загублений військовий квиток
НК 4140642, виданий Турківським РВК на ім’я Богдана Івановича Комарницького, жителя с.
Комарники, 1961 р.н., вважати
недійсним.

Турківська комунальна центральна районна лікарня запрошує на роботу фельдшера-лаборанта. Робота гарантована на
термін до 2 років. Бажано стаж
роботи за спеціальністю.

ÏÎÊ²ÉÍÓ ÌÀÌÓ
ÒÐÈÌÀËÀ Ó
ÏÎÃÐÅÁ²
Жахливий випадок, який не
піддається людській логіці,
трапився у с. Гусне. В одній із
сільських хат проживали 78річна господиня та її 41-річна
дочка, інвалід ІІІ групи загального захворювання.
Коли бабуся померла (експерти кажуть, що в листопаді чи
грудні минулого року), дочка,
замість того, аби похоронити
неньку за християнським звичаєм, сховала її тіло в яму під
підлогою. А всім розповідала,
що маму відправила на лікування до Самбора, відповідно й отримувала її пенсію. Зрозуміло,
що на це ніхто не звертав уваги. І
лише, коли дочка у березні прийшла в сільську раду, щоб оформити довіреність на отримання
пенсії, це викликало підозру у
працівників сільради і вони почали з’ясовувати обставини. В
результаті, жінка зізналася у
скоєному, а свій вчинок пояснила тим, що не похоронила маму
через те, що був великий сніг, а
планувала це зробити на Великодні свята.
По даному факту відкрито кримінальне провадження, залишки тіла покійної відправлено на
експертизу з тим, щоб з’ясувати,
чи померла вона своєю смертю,
а чи насильницькою.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ГРУЗИНАВТІКАЧА
СПІЙМАЛИ У
ТУРЦІ
У ніч, з 3 на 4 квітня, в Турківське відділення поліції надійшла інформація, що в пасажирському поїзді пограбовано
жінку. Потерпіла вказала на
те, що крадіжку начебто вчинили особи, що перебували з
нею в купе. Але за короткий
час викрадений телефон та
кошти знайшлися.
Та в ході проведеної перевірки, правоохоронці виявили
особу, громадянина Грузії, який
їхав в тому ж поїзді і перебував у
державному розшуку за ухилення від суду за вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно, втікача доставили у
відділення поліції, відібрали пояснення та проінформували про
затримання працівників Калуського відділення поліції ІваноФранківської області, які, власне, й розшукували втікача.
Наш кор.
ДП «Боринське лісове господарство» реалізовує населенню району дрова паливні
та надає послуги з їх доставки та порізки.
За більш детальною інформацією звертатися в держлісгосп (відділ реалізації, тел.
03269-3-42-97, 0504318773 та
Мохнатське, Верхньовисоцьке,
Либохірське, Боринське, Сянківське та Яблунське лісництва).
ДП «Боринське лісове господарство» запрошує на роботу майстрів лісу: Яблунське
лісництво – 1, Боринське – 2,
В. Висоцьке – 1, Либохірське –
1, а також потрібні спеціалісти
з лісотехнічною освітою (оплата праці – від 8000 гривень).
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ÑÕÀÌÅÍ²ÒÜÑß, ËÞÄÈ, ÁÎ ËÈÕÎ ÂÀÌ ÁÓÄÅ
Í²×Èª¯ ÁÓËÎ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍÜÎ
“Карпати” не пройшли “Датський Текстиль”
Минулої суботи у м.Сокаль відбувся другий чвертьфінальний поєдинок в рамках “Кубка чемпіонів Львівщини”. Місцевий
“Датський Текстиль” приймав наші “Карпати”.
На турківчан чекало непросте завдання: враховуючи домашню
поразку – 1:2, нашим хлопцям, для виходу до півфіналу, потрібно
було щонайменше забивати 2 сухі м’ячі. Проте так не сталося. Наприкінці першого тайму суперник відкрив рахунок. Одразу ж після
перерви карпатівці рахунок зрівняли. Але, на жаль, голів у цьому
матчі більше не було, а для виходу до півфіналу нічиєї нам було
недостатньо. “Карпати” вибули з подальшого розіграшу “Кубка чемпіонів Львівщини”, однак незабаром вони розпочинають свої виступи у другій лізі Львівської області.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ДЕПУТАТИ – НА СТАРТ!
Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної ради
Олександра Ганущина, в квітні стартує VІІ Спартакіада
Львівщини серед депутатів обласної, районних, міських,
сільських, селищних та рад ОТГ.
У неділю, 14 квітня, у Турківському НВК відбудуться зональні змагання спартакіади, за участі команд депутатів Турківського, Старосамбірського, Самбірського, Мостиського, Яворівського районів та
міста Самбір .
У програмі – змагання з футзалу, волейболу, настільного тенісу,
шахів і шашок.
Початок – о 12.00 год.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського лабораторного відділення висловлює щире
співчуття Лілії Іванівні Ількович з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка – Володимира.
Колектив Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття директору школи Марії Володимирівні Марканич і вчителю Івану Івановичу Марканичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька і дідуся
– Володимира Якубовича. Вічна йому пам’ять.
Виконавчий комітет, депутатський корпус і працівники Присліпської сільської ради глибоко сумують з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті члена виконкому Миколи Васильовича Лимаря
і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного. Вічна
йому пам’ять.
Виконавчий комітет, депутатський корпус і працівники Присліпської сільської ради висловлюють щире співчуття заступнику
голови Турківської районної ради Василю Миколайовичу Костишаку з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті швагра – Миколи
Васильовича Лимаря.
Родина Володимира і Надії Височанських глибоко сумує з приводу смерті доброї, чуйної людини Ірини Михайлівни Казибрід і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної у зв’язку з утратою любої матусі, тещі, свекрухи, бабусі та прабабусі.
Хай милостивий Господь упокоїть її душу там, де немає ні болю, ні
печалі, ні страждань, а життя вічне.
Вічна їй пам’ять.
Парафіяни УГКЦ храму св. апостолів Петра і Павла м. Турка висловлюють щире співчуття їмості Мирославі і о. Тарасу Більо та їхній
родині з приводу тяжкої втрати – смерті матері і тещі – Марії Михайлівни Гут. Царство їй Небесне.
Педколектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття
працівниці школи Марії Василівні Орішко з приводу великого горя –
смерті матері.
Колектив управління соціального захисту населення Турківської
РДА висловлює щире співчуття головному спеціалісту Оксані Василівні Макарик з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи – Надії
Петрівни.
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Тепле весняне сонце лагідно торкається верховіть дерев. Весна посміхається до нас, вона
вже майже впевнено крокує містом: зійшов сніг, повернули до сонця свої ніжні тендітні голівки
перші весняні квіти, і тільки де-не-де по горах залишилися білі невеликі клаптики снігу. Ах,
весна, – пора цвітіння пролісків, підсніжників, появи першої зеленої травички і перших милозвучних співів пташок.
Та є у нашої турківської весни ще одна «чудова» особливість - кожного року, коли сходить сніг, оголена
та ще не прикрита пишною зеленню земля показує нам, хто ми є
насправді... Подивіться під ноги,
люди! Погляньте на узбіччя доріг,
береги річок: там ваші пляшки, памперси, дивани, чоботи, тапочки і ще
багато-багато чого … Як казав
Шевченко «Схаменіться! Будьте
люде, бо лихо вам буде». Спільними зусиллями ми зробили куток,
який може претендувати на туристичний рай, вибачте, помийною
ямою. Винуваті в тому всі - хто живе
тут і нічого не робить, або й не намагається зробити щось, ті, хто
свідомо, чи не свідомо кидає сміття
на берег річки, особливий «респект» – любителям пива та алкоголю, які активно засмічують довкілля та місця відпочинку скляними
пляшками, котрі в природі розкладаються сотні років. Але я не буду вдаватись в цій статті до жорсткої критики, її у нашому світі і так
достатньо, просто хочеться до суспільства донести основну думку: бережіть землю, на котрій живете,
бо вона – наш дім, вчіть дітей, онуків, сусідів любити природу, бо вона дарує і щастя, і здоров’я, і наснагу
до творчості. Якщо ж вам зустрінуться несвідомі люди, котрі смітять, не соромтеся зробити їм зауваження. А ще хочу звернути увагу органів місцевого самоврядування на один дуже важливий факт:
сміття, це, як не дивно, - гроші. Звісно, ми не можемо зараз довести рівень переробки та сортування
побутових відходів до європейського, та я твердо переконана в тому, що навіть у нашому місті, чи
районі, можна влаштувати пункти прийому скла, пластикових пляшок, макулатури. Налагодити зв’язок
з відповідними підприємствами, які зацікавлені в даній сировині.
Як на мене, вивозити скляні чи пластикові пляшки на сміттєзвалище – це майже злочин, бо там вони
валятимуться десятиліттями і століттями, і наші внуки та правнуки колись скажуть нам за це «велике
спасибі»… Тому вчімось сортувати сміття, шукаймо методи переробки.
Всесвітньо відомий вчений Стів Хоккінс колись заявив, що наша планета приречена. Перенаселення, забруднення навколишнього середовища та війни – це основні рушійні сили, які поступово приведуть людство до самознищення. Вже сьогодні безліч мешканців нашої планети хворі невиліковними та
хронічними захворюваннями, і екологія, про яку у нашому суспільстві не думають взагалі, відіграє у
цьому не останню роль. Вода, грунт, повітря, отруєна їжа - це все справа наших рук. Ситуація критична,
але, на мою думку, ще не все втрачено. Нам з вами повезло жити в дуже гарній гірській місцевості, яка,
при дбайливому ставленні, збереженні природних ресурсів, які є основним скарбом нашого регіону,
може стати земним оазисом. Нам не потрібно зрошувати кожен сантиметр землі, як це роблять,
наприклад, у східних країнах. О, там вони цінують кожну пальму, а з побутових та промислових відходів
одержують прибуток. У нас же є й відповідний клімат, і неймовірної краси гори і ріки, та ось біда – не
вистачає свідомості та розуму вміло користуватися всім цим і не нашкодити навколишньому середовищу.
Окремо хочу сказати про поліетиленові пакети «маєчка», котрі широко використовують у торгівлі.
Шановні покупці, не купуйте зайвий раз пакет, можна пакети брати з собою з дому і таким чином
багато разів використовувати їх, є речі, які можна купувати і без пакетів, і, зрештою, є продукти, які
можна сміливо класти разом в один пакет. Якщо ви купуєте, наприклад, яблука, банани та апельсини,
то не потрібно їх упаковувати окремо. Пам’ятаймо, те, що для вас не потрібне і ви збираєтесь викинути
на смітник, наприклад: затісне взуття, одяг, який ви уже не хочете носити, сувеніри, іграшки, косметика
тощо – комусь можуть дуже навіть стати у пригоді. Давайте жити так, аби сміття навкруги стало менше.
Зрештою, всі ми – християни, які щиро постимо та ходимо до церкви, але чомусь забуваємо, що Бог
подарував нам цю землю не для того, аби ми її нищили і знущалися над природою та тваринами. Тож
давайте берегти те, що маємо, і виправляти те, що ще можна виправити, поки не пізно. Колись я
прочитала такі слова: інколи через те, що ми не можемо зробити багато, ми не робимо нічого, то
давайте зробимо хоч щось. Давайте кожен з нас у своєму місті чи селі зробить хоч щось, що принесе
користь нашій землі…
Запрошую всіх небайдужих турківчан у суботу, за сприятливої погоди, долучитися до екологічної
акції «Зроби світ кращим» та разом взяти участь у прибиранні лісів, берегів річок та парків. Збір о 14.
00 год. біля Будинку дитячої та юнацької творчості.
Марія ЯВОРСЬКА,
керівник гуртка БДЮТу.
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