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Подружжя Галина та Андрій Яценки, викладачі факультету журналістики Львівського Національного університету ім. І. Франка, обоє доценти. Галина (дівоче прізвище Синичич), уродженка нашого району, у свій час успішно закінчила Верхненську ЗОШ, а згодом факультет
журналістики. У м. Турка живуть її батьки. Нам приємно згадувати, що Галина декілька раз
проходила виробничу практику в газеті «Бойківщина» й проявила себе як талановитий журналіст, скромна, щира, порядна людина. Власне, сьогодні й хочемо привітати її з черговою
творчою перемогою.
Днями в Держтелерадіо відбулося засідання комітету з премії Івана
Франка в галузі інформаційної
діяльності, на якому визначено лауреатів 2019 року в чотирьох номінаціях.
У номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» із 13
висунутих робіт премію здобула книга Галини та Андрія Яценків «Публіцистика Івана Франка», видана університетом у 2017 році. Книга знайомить читачів із основними ідейноконцептуальними засадами та тематично змістовними моделями
публіцистики Івана Франка. Вона допомагає осмислити знакові та невідомі статті Великого Каменяра в
сучасному контексті та зрозуміти,
чому почалася війна на Сході України, чого бракує українцям для економічного буму, як регулювати
світові еміграційні процеси, куди прямує Україна, пишуть критики в коментарях до книги.
Нагадаємо, що премію І. Франка в галузі інформаційної діяльності засновано в 2004 році. Її присуджують щорічно до дня народження великого поета-публіциста та прозаїка, у розмірі 10 тисяч гривень
у кожній номінації.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щиро вітаємо із прекрасним золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – нашого коханого чоловіка, дорогого, милого татуся, найкращого, найдобрішого, найтурботливішого у світі дідуся – Володимира Григоровича Ярошовича!
Рідненький наш. Ви
заслужили найкращих,
найвеличніших слів,
адже гідно живете на
світі, є взірцем хорошого сім’янина, великої
батьківської любові і
доброти. Низько вклоняємось Вам, тату, за
Ваші натруджені руки,
які тепло нам приносять завжди. Бажаємо
у добрім здоров’ї весь
вік свій прожити, аби й онуків змогли одружити. Нехай Господь Вам допомагає й у важкі
хвилини не покидає. Многая і благая Вам літ!
У цей чудовий, світлий день для Вас,
Прийміть вітання щирі від нас.
Бажаємо, аби зозуля довгий вік Вам накувала,
А доля – радість, мир і щастя дарувала.
Хай Ангел-охоронець Вас оберігає,
І хай Господь Вам Божу милість й ласку
посилає.
Здоров’я вдосталь Вам бажаємо – без
ліку,
Родинного тепла, любові, благодаті Вам
довіку!
З повагою і любов’ю – кохана дружина Наталя, дочка Леся з чоловіком Олександром,
син Микола з дружиною Русланою, дочка Галина з нареченим Мироном, любимі дідусеві
онуки – Іванко, Даянка, Дениско.
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Кохану дружину, найкращу маму і бабусю – Галину Миколаївну Гайдук – щиро вітаємо з золотим ювілеєм – 50-річчям, який вона відзначить
22 червня, і бажаємо шановній ювілярці міцного-міцного здоров’я, щастя, радості від рідних,
Божої опіки на многії літа.
Рідна матусю, рідненька Ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм,
серденько,
Хай у цей день, веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити
без ліку.
І у вінок привітань, як
зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини!
З любов’ю – чоловік Ярослав, син Микола, дочка Леся, невістка Ліля, зять Василь, внучата
Олександр і Вероніка.
Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ
ст. щиросердечно вітає із золотим ювілеєм вчителя початкових класів Галину Миколаївну Гайдук і бажає їй в здоров’ї, радості, мирі, гараздах і
достатку прожити ще такий відрізок життя.
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!

Дорогого, люблячого, щирого і дбайливого чоловіка, батька,
сина, брата, стрика – Миколу Івановича Зубрицького – жителя
м. Київ, із 45-річним ювілеєм від дня народження, який відзначає сьогодні, 21 червня, сердечно вітають дружина Ольга, донечки Христинка та Арсенія, мама Іванна, тато Іван, брат Володимир, братова Любов; племінники
Маринка та Іванко і вся велика родина.
Бажаємо Тобі, шановний ювіляре:
міцного здоров’я, світлих і сонячних
днів, наповнених добром, любов’ю і
радістю, Господнього благословення і опіки на многая і благая літа.
Нехай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну
мить співає,
Хай людська вдячність, шана і
любов
Тобі в житті допомагає.
Боже ласкавий, в чудову цю
днину
Благослови цю прекрасну людину,
Дай їй під сонцем у щасті прожити
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Шануєм Тебе за людяність і щирість.
Тож хай Господь пошле Тобі з неба милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Церковний комітет, хористи, громада церкви Святого Преображення с. Н. Яблунька щиро вітають із 60-річним ювілеєм
настоятеля храму, протопресвітера о. Богдана Малого.
З нагоди дня народження шлють йому
найщиріші побажання добра, радості,
міцного здоров’я та Божого благословення.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся громада,
У день коли Вам – 60!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає

У ці теплі червневі дні святкує свій ювілейний день народження житель м. Турка Олег Олексійович Юричко. Доброго і
люблячого чоловіка, чуйного і турботливого татуся, доброго і
щирого сина, брата, зятя від щирого серця і з великою любов’ю
вітають дружина Надія, донечки Аня і Іра, мама Розалія, сестра Галина з сім’єю, сестра Олена з
сім’єю, тесть Йосип, теща Анастасія,
швагро Микола та Іван Антонович.
У радісний і світлий день твого народження хочемо побажати щасливого сьогодні і радісного завтра. Хай
кожен день буде сповнений гарним
настроєм. Щастя і радощів у домівку,
здоров’я і благополуччя родині, поваги від людей та Божого благословення на многії і благії літа.
Ми зичимо у це прекрасне свято
Як в юності – міцніти і рости.
Тож проживи усі прекрасні дні,
По вінця повні у щасливій долі.
Хай легко сходить час робочий
Й спокійні будуть вихідні.
Хай щастям сяють добрі очі
І сонцем радують всі дні.
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За воротами, які ведут на турківський кіркут, історія кількох століть. На західному схилі
з діда-прадіда відбувались єврейські поховання. Про незліченну кількість осіб, що знайшли тут
вічний спокій, можна судити по тому факту, що ця жалоблива місцина за розмірами не поступалась довоєнному (1939-1945рр.) українсько-польському цвинтарю.
Без перебільшення: кожен другий мешканець бойківської столиці-Турки – був жид, або як модно
нині говорити і писати – єврей. Мирно співіснували обидві нацменшини – українці і євреї – і за часів
австрійського Цісаря Франца Йосифа, і за часів панської Польщі.
У вересні 1939 року життя галичан почало вирахобити (бунтувати-А. Р.). І зрозуміло чому: прийшли,
згідно пакту Рібентропа-Молотова, «визволителі» – червонозоряні більшовики. Мешканці на початках
зустрічали їх хлібом-сіллю. Але... «освоївшись», наступив розгул сталінських сатрапів за місцевими
патріотами. Чимало з них потрапили в застінки Самбірської в’язниці, де зазнавали тортур, мордувань
і фізичного знищення. В час гітлерівської окупації продовжилось гоніння і на євреїв, яке завершувалось масовими розстрілами.
Колонами, під дулами автоматів, жертв супроводжували до місця страти. Їх заставляли самих викопувати собі ями, в які хто живцем, хто від ворожої кулі падав. Серед цих жертв – рідні моєї однокласниці Ліди Вайс, з якою просидів за однією учнівською партою більше як сім років. Згодом (у 1956 році)
вона емігрувала до Польщі, а
потім до ІзраЇлю. Над її долею
змилувались тодішній директор
Турківської середньої школи
Бранденштейн Леонід Якубович та його дружина Броніслава Ушарівна. Роком раніше з
двома дітьми-дочкою Лялею та
сином Якубом – вони емігрували до Польщі (син був десь на
п’ять років молодший, а дочка
– на рік)) , а потім до Ізраїлю і
запросили сироту до себе як
опікуни. Керівник закладу завжди носив на лацкані значок
«Відмінник народної освіти
УРСР».
Пригадую такий випадок.
Вікна нашого, здається, четвертого чи п’ятого класу, виходили
навпроти
двохповерхової
будівлі, яку тоді грізно називали МГБ-НКВД. Хтось з бешкетників посмів пустити зайчика до цієї установи. Реакція була миттєвою. Леонід Якубович випровадив із
класу всіх дівчат, а нас, хлопчаків, вишикував біля класної дошки. Почався своєрідний допит: ти, ти... з
одночасним тиканням пальцем в обличчя. Коли дійшла черга до автора цих рядків – не витримав і
зареготав на весь клас, ще й мимоволі пукнув під носом наставника... Невдовзі опинився за дверима
з вишвирнутою навздогін торбою з книжками.
Для мене це був не найважчий варіант покарання, бо коли торбу залишали в канцелярії, її не віддавали, поки з батьків хтось не навідувався. Поскільки ріс без батька, який помер, коли мені не минуло
ще й п’яти років, я матері про цей випадок не розповів. Щоранку чемно з підручниками більше тижня
блукав поза школою... Потерпав, що виключать зі школи, але хтось, напевно, шепнув шефу, що мати
переховувала не одну єврейську сім’ю. Так сам собі пояснював помилування за ганебний вчинок.
Коли тепер відвідую рідну Турку, неодмінно пройдусь місцями босоногого дитинства, також і цією
дорогою смерті. Вздовж обочин шляху, що веде від цвинтаря на Старе Село, випасали з однолітками
корів. Не секрет, що для дітвори єдиною нагодою відпустити худобу без налигача було окопище, тобто
кіркут. Хоч небіжка мати завжди наказували: «Не жени туди, сину, нашу Красуню, бо то жалобна територія».
Трохи вище цієї брами був вал-пагорбок, довжиною кілька десятків метрів. Небіжка розповідала:
саме під цією землею лежали тіла масово страчених євреїв.
Час минає, але пам’ять залишається. Кілька років тому вирішили впорядкувати цю місцину і зробили перші кроки для увічнення пам’яті убієнних. Шкода, що добрий задум не завершили, напевно,
через брак коштів. Пишу ці рядки, а серце крається від жалю через таке нехлюйство, байдужість, через
наругу над спільним минулим, яке кровоточить і досі.
Тепер про цю проблему трохи з іншого боку. Мені незрозуміло, чому в Самборі вже більше десяти
років канадійський адвокат Mарк Фрейман з Оттави, з однодумцями з числа єврейської громади,
марно намагається домогтись дозволу, аби спорудити цілий меморіальний комплекс на площі, що
займає біля шести гектарів. Таким чином віддати данину поваги невинно страченим. Вже погодився за
власний кошт звести пам’ятник 17-ти воякам УПА, яких також розстріляли тут німецькі кати. Та годі
дійти кінцевої мети через різні погодження проекту, спротив релігійних догматиків, через березові
хрести, які встановили не інакше, як наперекір єврейському задуму.
Поки йдуть перемовини з самбірськими політичними яструбами, які позиціонують себе, як патріоти
першої величини, хочеться запропонувати більш заможним спонсорам-євреям, небайдужим тутешним бізнесменам допомогти довести до людського вигляду оту святу єврейську територію, про яку
описав вище.
Відомо, що на самбірський проект заможний канадієць готовий витратити більше 1млн.$. Впорядкування карпатської жалобної місцини обійдеться трохи менше, хоч пасувало б заодно заасфальтувати шлях, що веде до воріт-кіркут, а це біля 1км. Погодьтесь – також кошти не малі. Зато маршрут
паломників з Києва проліг би до Умані-Львова-Самбора – з кінцевою єврейською, так би мовити,
філією в Турці. Може вартує відкрити спецрахунок для збору коштів. А чому б і ні?!!!
Принагідно ось таке. На спорудження меморіалу в Бабиному Яру в Києві жертводавці-євреї готові
дати більше 100 млн.$, залучаючи також кошти олігархату. Для цього створили відповідний фонд.
Якщо б крихту з цієї суми перепало на пам’ятний знак в гірській столиці, ми б зробили велику справу. Не
тільки нащадки убієнних, а і всі, хто живе за канонами іудейської чи християнської моралі, мають
долучитися, аби залишити по собі слід в цивілізованому світі, віддаючи шану і повагу жертвам тоталітарних режимів фашизму і сталінізму, що нині відлунюються в путінській Росії.
Р.S. Верхня частина кіркут-окопища в Турці знаходиться на безлюдному місці, якщо і далі триватиме
така безгосподарність, то не виключено, що нечесні на руку ділки познімають панелі, поцуплять бруковану плитку, тощо з розпочатого будівництва меморіалу, яке ось уже близько семи років – забуте. До
речі, в Самборі це вже відбувалось.
Антон РОГАЧ,
член НСЖ України, Самбір-Турка.
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Учні 11 класу Турківського НВК та їхні батьки сердечно вітають з 55-річчям від дня народження свого класного керівника – Ольгу Миронівну Топольницьку.
Шановна вчителько, життя хай Ваше
буде чисте, уквітчане і щастям, і добром,
любов’ю, ніжністю, теплом. Міцного Вам
здоров’я, Господнього благословення на
многії і благії, даровані Богом літа!
На килимі життя, немов чарівна
м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Церковний комітет та парафіяни церкви св. Миколая с. В.
Висоцьке щиросердечно вітають з днем народження настоятеля церкви, протопресвітера о. Федора Савчака і бажають шановному імениннику міцного здоров’я, життєвих сил і енергії, родинних гараздів,
успіхів на ниві служіння Господу і людям,
Божої ласки і благословення.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Сил і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Мати бере під свій покров.
Хай Вас шанують, поважають люди,
А день народження приходить знов і
знов.

У цю прекрасну літню днину святкує свій день народження найдорожча для нас людина, люблячий і турботливий чоловік, батько і дідусь – Степан Васильович Бринь, житель с.
Явора. Бажаємо йому від щирого серця міцного здоров’я,
радості, миру та ласки й милості Божої на довгій життєвій
стежині.
Вас, наш любий, добрий, єдиний,
З любов’ю вітає вся наша родина,
Дякуєм за серце, чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.
За добру пораду, привітну усмішку –
Спасибі від кожного з нас!
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багатий душею, меткий, роботящий,
Живіть довго, рідний, бо Ви в нас – найкращий!
З повагою – дружина Людмила, доньки Галина та Іванна,
зять Руслан, любимі дідусеві онучки Марія та Анастасія.

Марію Дмитрівну Яворську з с. Ільник із 80-літтям від дня
народження, яке вона відзначатиме 25 червня, сердечно
вітають люблячі її чоловік Іван, сини
Роман та Ігор, невістка Галина, онуки
– Тарас із дружиною Христиною, Святослав і правнучка Софійка та бажають дорогій їм людині доброго здоров’я, родинного тепла, сімейного добробуту, Божої опіки.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть, рідна матусю, бо Ви в нас
– найкраща!
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
Господь хай здоров’я міцне посилає.

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти
і науки щиросердечно вітають із золотим ювілеєм інженера-будівельника Олега Олексійовича Юричка і бажають шановному ювіляру неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого
щасливого віку!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

21 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÅÄÈÊÈ ÏÅÐÂÈÍÊÈ ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ
УРОЧИСТО, ВШАНОВУЮЧИ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВУ
Серед медичної громадськості району, яка минулої неділі
відзначала своє професійне свято, найурочистіше святкування організували медики комунального некомерційного підприємства «Турківський РЦ ПМСД». Зібрання колективу, який у
вересні святкуватиме річницю з дня створення, відбулося у
сесійній залі районної ради. Перед початком хвилиною мовчання вшанували воїнів та медичних працівників, які загинули в
АТО, а також нашого славного земляка, патріота, воїна-інтернаціоналіста Ігоря Герича, який 5 років тому раптово пішов із
життя.
У вітальному слові головний
лікар РЦ ПМСД Микола Яцкуляк
в деталях зупинився на етапах
становлення організації й подякував першим працівникам, які
в час невизначеності не побоялися й дали згоду працювати у
новоствореному медичному
підрозділі. Це головний бухгалтер Ірина Шкрамко, завідувач
кадрами Наталія Самусь та оператор ЕОМ Мар’яна Яворська.
На знак вдячності, Микола Петрович вручив їм подяки. Добрим
словом він згадав і ветеранів галузі, які ніколи не працювали в
комунальному підприємстві, але
за посадовими обов’язками
завжди були у первинній ланці.
Це Анна Юричко, Анна Сакавчак, Марія Гошівська, Марія Мамуш. Власне, для них
були троянди. Далі доповідач в деталях зупинився на проблемних
питаннях в процесі
створення підприємства, які часто переростали у конфлікти, але,
дякувати Богу, все минулося, підприємство
працює, намагаючись
іти в ногу з часом.
–Процес надання
медичної допомоги
завжди є непростим.
Та часто він ускладнюється су-б’єктивними причинами. Нам у
спадок дісталася абсолютно слабка матеріально-технічна база закладів
первинної допомоги – це
об’єктивна причина, та поряд з
цим є і суб’єктивні причини – із
майже 40 апаратів ЕКГ нам передали кілька, і то несправних,
відсутність своєї лабораторії, а
найважливіше – вкрай незадовільне забезпечення лікарськими кадрами – 45% від потреби
для населення району. При
тому, що в суміжних районах
(Дрогобиць кий, Сколівський,
Старосамбірсь кий) показник
забезпеченості лікарями становить 99-100%. Треба сказати, що
за 2017-18 роки з Турківської
лікарні було звільнено (відпущено) з району 8 лікарів ( майже
10% штату лікарів Турківської
лікарні). Та за 3-4 місяці 2019
року ми прийняли на роботу в
ЦПМСД 5 лікарів, якими сь огодні пишаємося. Це було просто Боже благословення. Ми
навіть про таке не могли мріяти, – відзначив Микола Яцкуляк.
І хоча на етапі створення багатьом працівникам доводилося працювати на півставки, з 1
липня всі без винятку будуть на
повному посадовому окладі, запевнив доповідач. Велика заслуга в тому, що підприємство
створено і успішно функціонує,
Турківської районної ради, вона,
власне, є його засновником.
Особливу вдячність Микола Петрович висловив голові районної
ради Володимиру Лозюку, який
провів десятки консультацій,
нарад з тим, щоб врахувати всі
деталі. Вдячні медики первинки й усьому депутатському корпусу, а також Турківській РДА,
керівники якої сприяли у вирішенні проблем. Власне за це, а

також за постійну турботу й сьогодні, подяками нагороджені голова районної ради Володимир
Лозюк, його заступник Василь
Костишак, голова районної державної адміністрації Олександр
Лабецький та заступник Юрій
Лило. Щирі слова вдячності за
допомогу Микола Петрович висловив й на адресу депутата Верховної Ради України Андрія Лопушансь кого. Нардеп завжди
цікавиться роботою підприємства й допомагає при першій необхідності.
– Я знав особисто кілька народних депутатів, але таким
відкритим, щирим, готовим допомогти і, найголовніше, завжди доступним знаю лише його, –
сказав про Андрія Ярославови-

ча Микола Яцкуляк.
Народний депутат також удостоївся подяки, яку було вручено його помічнику Ірині Кірі.
Вона, у свою чергу, передала
вітання медикам від депутата й,
цитуючи його слова, сказала: «
Я завжди готовий підставити
плече всім, хто прагне змін на
краще – незалежно від того, чи
це культпрацівники, чи освітяни,
а чи медики. А коли сьогодні медичне свято, то подаю руку
підтримки власне їм».
Своєрідний екскурс в історію
річної давності, в контексті створення підприємства, зробив, виступаючи з вітальним словом,
Володимир Лозюк, наголосивши, що уже найближчим часом
подібні реформи мають відбутися і на вторинному рівні. А посправжньому реформа буде належно оцінена лише тоді, коли
кожен житель Турківщини відчує
зміни на краще, відчує, що медицина справді стоїть на сторожі
життя і здоров’я горян. На його
переконання, якщо медицина в
районі буде не злагоджено, то
не обійтись без радикаль них
змін в контексті скорочення чи
закриття відділів. А тому треба
працювати і працювати спільно
й ефективно всім ланкам на результат, а не так, лиш би день до
вечора.
З нагоди свята Володимир
Омелянович вручив грамоту районної ради колективу підприємства, а також, за дорученням голови Львівської обласної ради
Олександра Ганущина, – почесну грамоту лікарю-педіатру з величезним
досвідом
Ванді
Барній.
Приємною, водночас й підне-

сеною, була процедура нагородження найкращих. Для кожного
з них Микола Петрович знайшов
доречне похвальне слово. Зокрема почесних грамот удостоїлися Степан Бринь – лікар-терапевт ЛА ЗПСМ м. Турка, Уршуля Лесик – лікар-педіатр ЛА
ЗПСМ м. Турка; грамот – Людмила Гембець – зав.ФАПу с. Н. Яблунька №1, Ганна Якаба – медична сестра ФАПу с. Сянки-Беньово, Галина Вовчанськ а –
фельдшер ЛА ЗПСМ с. Вовче,
Юлія Сакаль – зав. ФАПу с. Завадівка, Леся Ігнацевич – медична сестра загальної практики
сімейної медицини ЛА ЗПСМ с.
Явора, Людмила Цабан – зав.ФАПу с. Комарники-центр, Микола Нагірнич – зав. ФАПу с. Свидник, Марія Крецул – медична
сестра ЛА ЗПСМ с. В. Яблунька,
Іванна Яворська – медична сестра ЛА ЗПСМ м. Турка,, Ганна
Топільницька – медична сестра
загальної практики сімейної медицини ЛА ЗПСМ с. Верхнє, Галина Чичерська – зав.ФАПу с.
Кривка, Галина Михалко – медична сестра ЛА с. Бітля, Софія
Ковташинець – фельдшер ЛА
ЗПСМ с. Верхнє, Галина
Демків – фельдшер ЛА ЗПСМ
с. Ясениця, Любов Коліщак –
медична сестра ЛА с. Либохора, Іванна Славітич – фельдшер ЛА ЗПСМ с. Боберка,
Ірина Кречківська – медична сестра загальної практики сімейної медицини ЛА
ЗПСМ с. Ільник, Любов Федаш – медична сестра ЛА
ЗПСМ с. Лімна, Микола Кузан
– водій ЛА ЗПСМ с. В. Висоцьке, Михайло Ірод – зав. ФАПу
с. Н. Висоцьке. Оголошено
подяку Галині Яворській –
лікарю-терапевту ЛА ЗПСМ
м. Турка, Галині Рапій – лікарю-терапевту ЛА ЗПСМ м.
Турка, Тетяні Козлятніковій –
лікарю ЗПСМ ЛА ЗПСМ м.
Турка, Оксані Бегей – лікарю-терапевту ЛА ЗПСМ м. Турка, Ларисі Гартман – зав. ЛА ЗПСМ с.
В. Висоцьке, Юрію Вовчику – зав.
ЛА ЗПСМ с. Явора, Сергію Будковському – зав. ЛА ЗПСМ с.
Ільник, Володимиру Тиндюку –
зав. ЛА ЗПСМ с. Верхнє, Людмилі
Комарницькій – зав. ЛА ЗПСМ с.
Н. Гусне, Людмилі Сподарик –
лікарю ЗПСМ ЛА ЗПСМ м. Турка,
Іллі Цюцику – лікарю-педіатру ЛА
ЗПСМ м. Турка, Івану Нагайку –
заступнику головного лікаря з
медичного обслуговування населення району, Марії Лабецькій
– зав. ФАПу с. Сигловате, Василині Пуравець – медичній сестрі
ЛА ЗПСМ м. Турка, Василині Римар – зав. ФАПу с. Закіпці, Людмилі Кунинець – зав. ФАПу с.
Мала Волосянка, Миколі Кишку
– завгоспу КНП «Турківський РЦ
ПМСД», Юрію Євчаку – зав. ЛА
ЗПСМ с. Ясениця, Олександрі
Шкітак – юристу КНП «Турківський РЦ ПМСД», Любові Михавчак – зав. ФАПу с. Радич, Оксані
Матківській – фельдшеру ЛА с.
Н. Гусне, Петрунелі Костишак –
зав. ФАПу № 1 с. Присліп, Мирославі Дригинич – зав. ФАПу с.
Хащів, Євдокії Затварницькій –
зав. ЛА ЗПСМ м. Турка, Надії Височанській – фельдшеру ЛА
ЗПСМ с. В. Висоць ке, Оксані
Лепіш – зав. ФАПу с. Розлуч.
Звичайно, нагороди та премії
для працівників, побажання
працівників влади, привітання
артистів, що організували концертну програму, – це чудово.
Але найбіль ша нагорода для
медика – це вдячні слова
пацієнтів, яких. віриться, з кожним роком біде все більше.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.

Колектив, депутатський корпус Нижньояблунської сільської
ради сердечно вітають із 60-річчям від дня народження протопресвітера о. Богдана Малого – настоятеля церкви Преображення Господнього с. Н. Яблунька. Шановний о. Богдане! Нехай Вас постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні і
свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю
рідних і близьких. Ангел Божий хай оберігає Вас і
Вашу родину вдень і вночі, кожну хвилину. Многая і благая Вам літ!
Бажаєм здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба Святого,
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб добро робити завжди і усюди.
Від дітей і внуків – радості й потіхи,
Бо вони для Вас – найрідніші в світі,
Від людей – поваги, шани і любові,
Щастя, злагоди і миру у Вашому домі!

25 червня святкуватиме свій ювілейний день народження
– 80-річчя – колишній вчитель Ільницького НВК Марія Дмитрівна Яворська. Весь педагогічний колектив бажає дорогій ювілярці міцного здоров’я, безліч світлих і радісних днів, родинного тепла, довгих та щасливих років життя під Божим благословенням.
Роки, мов птахи, в вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтесь бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм
ллється
І щастя ділиться на многії літа!

ÞÐ²É ÄÎÑÊ²× – ÍÀÙÀÄÎÊ ÇÂ’ßÇÊÎÂÎ¯ ÓÏÀ ³
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÈÉ ÓÏÐÀÂË²ÍÅÖÜ!
Про генерального директора фірми
«Гал-Кат» Юрія ДОСКІЧА інформації в
ЗМІ майже немає. Адже головний принцип виробничника: більше діла!
Але це аж ніяк не означає, що життя директора нудне й він мало чим цікавиться.
Навпаки. Юрій Доскіч захоплюється генієм
влади, блискучим політиком минулого
Вінстоном Черчиллем. Він любить повторювати його провокуючий вислів: «Чому корабель перемагає хвилі, хоча їх багато, а
він один? Тому, що у корабля є курс, а у
хвиль – немає». Так ось. Саме план, тобто
курс, системність і рішучість завжди є союзниками цього управлінця. І завдяки такому підходу до справи, сьогодні пан Юрій
– успішний підприємець, кризовий менеджер, новатор і меценат.

З ХАРКОВА –
ДО НИЖАНКІВЩИНИ ПІШКИ!
І здавалось би, чому це в нього виходить?Бо в Юрія ДОСКІЧА
яскраво виражений код його незламного роду. Нащадок зв’язкової УПА Катерини Носалик, усе життя мав з кого брати
приклад. Бо саме його бабуся Катерина, втікаючи з Харківської тюрми, подолала пішки у дерев’яних ступцях понад 1200
кілометрів!!! Йшла зв’язкова упівців не один тиждень. П’яти
були вкриті кровавими мозолями. Ноги стерті аж до рубців.
Та вона не здалася! Молода 23-річна дівчина вперто торувала
той шлях на свою рідну землю… На Нижанківщину. І ні страх,
ні смертельна втома не стали їй на заваді. Тільки перед очима
завжди стояв той енкаведешник, котрий зненацька заскочив
її з листівками у руках…
З Катериною разом втікали з тюрми її односельці. Такі ж молоді
дівчата. Юну підпільницю здали вороги...Та Катерина, відбувши два
роки в’язниці, після втечі простила їм це. Бо часи складні були, а
вона- християнка.
Але як пригадує Юрій ДОСКІЧ, бабуся завжди, коли проходила
повз місце, де її затримали, гірко плакала... І ніяких деталей ніколи
не любила розповідати.
Зрозуміло, що Юрій постійно, при першій нагоді проводив час у
рідної бабусі. Тож ніколи уже не забуде її смачні вареники,її повагу
до людей і її молитви. Не стало світлої душі бабці Катерини у 2004
році. Лише зосталася од неї цінна родинна реліквія. Старенький
образ, котрий з клаптиків склеювали разом з дружиною Христиною, в пам’ять про найдорожчу людину – бабцю, котра стала прикладом тепер уже для всіх наступних поколінь родини ДОСКІЧІВ.
Звідки ми? Хто ми? Такого запитання у цій родині, та як і у багатьох бойківських родинах, ніколи не виникало. Жорстокий урок отримали українці від окупанта. І ще не кінець цього гіркого уроку… То
зрозуміло, що Юрію ДОСКІЧУ сьогоднішня війна є зрозумілою до
болю. А тому з перших днів війни пан Юрій з братом допомагають
фронту. Шили взуття на своїй фірмі і передавали бійцям на Схід,
купували необхідні речі, продукти.
«Так хочеться, щоб врешті наш народ на своїй землі мав щастя, вдумливо зауважує пан Юрій. – І я буду все робити для цього. Усе що
можу!»

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ÂÈÑÎÊÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ –
ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ²É ÑÖÅÍ²
Не часто наш край відвідують артисти, виконавча майстерність яких заслуговує найвищої
оцінки. Очевидно тому ми збайдужіли і помилково вважаємо, що наше місто і район не заслуговують уваги митців чи мистецьких колективів світового рівня. Але така думка помилкова. Минулої неділі, на запрошення депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, в Турці
гастролював національний заслужений академічний народний хор України ім. Г. Верьовки. Велика
слава про нього лунає по всьому світу ще з далекого 1943 року – з часу заснування. В різні роки
цьому неперевершеному колективу аплодували найбільші концертні зали Європи, Америки, Австралії. Але, на превеликий жаль, глядацька публіка Турки чомусь проігнорувала зустріч з високим мистецтвом. Хоча й квиток коштував чисто
символічну суму – 100 гривень. А ті, хто прийшов,
були у справжньому захопленні – від співу, танців,
одягу артистів, і в один голос стверджували, що
подібного концерту в Турці ще не було й, очевидно,
найближчим часом не буде. І це – правда.
Звичайно, змушувати когось з містян силоміць приходити – це було б неправильно, але закид владі зробити треба. Якщо в нашому місті такий чудовий колектив, то чиновники мали б прийти на концерт і принаймні
подякувати за відвідини. У такий спосіб засвідчити свій
патріотизм, повагу та чисто громадянську позицію. Але
маємо те, що маємо... Подякувала артистам від турківської громади Ірина Кіра, помічник депутата Верховної Ради України.
Я переконаний: якщо б у нашому місті виступав «95й квартал», артисти якого нахабно й відверто принижують все українське, чи Дзідзьо, або якийсь Левко Дурко, то зал би не вмістив усіх бажаючих. Ми б весело
дивилися одне на одного і реготали від почутого та побаченого, та ще плескали в долоні, мовляв, як це «класно»!
До слова, якби представники влади прийшли на концерт, то мали б добру нагоду зустрітися з великим другом України, депутатом Європарламенту з 2014 року
від Литви, Петрасом Ауштрявічюсом, який приїхав спеціально на концерт разом з депутатом Верховної Ради
України Андрієм Лопушанським і цікавився, як живе
місто й район, які проблеми тут найбільше турбують
людей. Пан Петрас неодноразово демонстрував свою
любов та прихильність до нашої держави під час голосування про членство України в ЄС, надання безвізу Україні, підтримував і підтримує санкції щодо Росії; він є головою
комітету дружби ЄС і України.
Важливим є й те, що концерт був благодійним, і кошти, виручені з продажу квитків, скеровано на потреби хворих дітей. Частину з них передано дівчинці, дочці учасника АТО
з м. Турка.
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬКІВ.

Саврук Володимир:

«ÂÀØÀ ÄÎÂ²ÐÀ – ÌÎß
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ»
Днями, коли трохи спала спека, вийшовши з дому на прогулянку, зустріла в місті доброго знайомого, благодійника –
Володимира Саврука.
Спитала у нього про наміри йти у політику. Адже на часі
передвиборчі перегони, а він є потенційним кандидатом у народні депутати по 125 виборчому округу.
- Володимире Степановичу,
в місті говорять, що ви наважилися балотуватися?
- Погляньмо, що відбувається
навкруги. Протягом надцяти
років наша країна входить у щораз більшу руїну. П’ять років тому
відбулася Революція Гідності. І
що маємо? Політики зі сцени
Майдану, прийшовши до влади,
нас жорстоко кинули та зрадили. Це найбільший обман українського суспільства за всі роки
Незалежності.
Більше не хочу бути статистом
у творенні майбутнього. Досі не
був депутатом жодного рівня. Як
і багато українців, займався волонтерством, благодійністю,
допомогою для бійців, їхніх родин, потребуючих громадян.
Якщо у державі так буде продовжуватися і далі, ми просто
втратимо її. Відчуваю, що можу
зробити більше, прислужитися
для чогось важливішого. Я – успішний керівник власного бізнесу, не був чиновником, депутатом, не користувався бюджетними можливостями – тендерами,
закупівлями.

- Чому саме по цьому округу?
- Мені, як уродженцю прикарпатського краю, боляче та неприємно спостерігати, як протягом кожної каденції народні обранці не можуть виконати простої функції – дбати про свій округ та почути думку людей. Не

будучи депутатом, мені вдалось
організувати роботу відділень
БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО» у Самборі, на Турківщині, Старосамбірщині та Сколівщині.

Люди запитують: чому ми так
погано живемо, де наші дороги,
коли настануть зміни?.. Бо впродовж Незалежності голосували
за казнокрадів, безвідповідальних політиків, які, опинившись
біля владного корита, працювали виключно на себе. Вибирали
«гречкосіїв», які даються чути

лишень у часі виборів. Досить!
Тому я визначився: кандидую
на дочасних виборах по 125 виборчому округу. У мене є знання
і досвід, енергія та бажання творити зміни. Знаю біди простої
людини гірського краю. Мене не
цікавлять корупційні схеми.
Прагну позитивних змін для нашого краю. І за підтримки однодумців ми це зможемо зробити!
Ваша довіра – моя відповідальність!
- Чи усвідомлюєте, якою
складною буде боротьба?
- Звісно! Вона вже почалась.
Скритий і зухвалий підкуп людей
вже спостерігаємо.
Мешканці округу не бачили
більшості ймовірних кандидатів
у депутати протягом п’яти років,
а тепер всі з’їжджаються як по
свячену воду. Люди втомилися
від старих політиків та їхнього
пустослів’я, про що свідчать минулі президентські вибори. Треба змінити цю систему, обрати
нових людей. Давно пора думати інтересами громади, а не своїми власними.
- Чому саме за Вас має проголосувати пересічний виборець?
- Вибір, схоже, невеликий. Або
голосуємо за минуле, або за
майбутнє, за старе, або за
нове... Я ж пропоную свої знання, здібності, підкріплені конкретними вчинками в допомозі
фронту, потребуючим сім’ям, і
навіть комунальним установам.
З якою командою іду в Парламент. Про це згодом – інтригу
зберігаємо. Маю однодумців:
досвідчених, молодих, працьовитих, енергійних, а головне –
тих, які прагнуть змінювати наш

край. Їх назву незабаром.
- Ви часто буваєте в
гірських районах, зокрема в
Турці, тож мабуть вивчили
проблеми округу? Що зробите для нашого міста?
- Без порожніх обіцянок: я –
людина слова та конкретних дій.
Всі бачать, що дороги в занедбаному стані, а гірські території
взагалі мають один з найнижчих
показників, якщо вести мову про
тверде покриття. Але цьому треба покласти край. Не може так
бути, що списуються кошти, а ми
далі в болоті.
Рівень життя на гірських територіях Львівщини залишається
низьким.
Стан економічного розвитку
зумовив проблеми зайнятості
місцевого населення, серед
яких особливо гострою є безробіття.
Щодо Турки – розвиток міста
як освітнього, так і туристичного
центру. На окрузі необхідно створити нові робочі місця та залучити інвестиції.
Об’єднавши зусилля та можливості народного депутата, обласної ради та міської влади, ці
проблеми можна вирішити.
Зрозуміло, у місті існує безліч
різних проблем, таких, як
відсутність каналізування, але
про них не варто довго і багато
говорити. Їх потрібно вирішувати.
– Володимиру Степановичу, в місті знають про Ваші
добрі справи. Тому бажаю вам
впевненої перемоги на виборах і, найголовніше, втілити
в реальність позитивні зміни
у Турці.
Роза КАНАРЄЄВА,
мешканка м. Турка.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÂÅÄÅ ËÞÄÅÉ ÄÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ
² ÍÅÑÊ²Í×ÅÍÍÎÃÎ ÆÈÒÒß
З відомим на Турківщині священником і духівником, протопресвітером, настоятелем храму Святого Преображення Господнього с. Нижня Яблунька Богданом Малим, недавнім гостем редакції, ми порозмовляли про минуле і сьогодення, про те, з яким настроєм і якими думками зустрічає поважний пастир
свій 60-річний ювілей і 35-у річницю з дня першої служби на нижньояблунській
парафії. Слухаючи його розповідь, умережану подіями, фактами, іменами, спогадами, подумалось: скільки людських душ відчули молитву цього пастиря!
Скільки людських імен вимовив він перед Господом, молячись за них день у день
протягом десятиліть! «Не один сьогодні запитує мене: «Як ви так багато
часу, отче, у Нижній Яблуньці пробули?» А я й відповідаю відверто і гордо: що
й на моїй парафії є добрі, трудолюбиві і порядні люди. Головне – розуміти їх, і
вони тебе також зрозуміють. Я безмежно вдячний Господу, що дожив до цього
часу, та й далі, як Бог допоможе, служитиму Йому і людям», – каже мій співрозмовник. Отець Богдан був і є великим патріотом своєї Української незалежної
церкви та держави. У ньому присутні патріотичні та національні почуття, у
свій час представляв інтереси громади, як депутат Турківської районної ради,
був активним членом районної «Просвіти», від якої отримав багато подячних
листів. За своє ревне служіння на ниві Христовій удостоєний багатьох високих церковних нагород, заслужив великий авторитет і повагу в односельців.
Родом о. Богдан Малий із Свидника, із
простої селянської сім’ї, в якій ростили
двох дітей. Мама Богдана працювала в
радгоспі, а тато 42 роки був водієм у
лісгоспі, та, попри зайнятість, батьки
виховали своїх дітей добрими, людяними, працьовитими і чесними. Хоча у
Свиднику й була церква, але через те,
що в 60-х роках їх закрили, люди ходили
на богослужіння в Ісаї, за 7 км від села.
Оскільки Богдан народився у побожній,
християнській сім’ї, він постійно, разом
зі своїми батьками та бабусею Матроною, йшов у сусіднє село до церкви, де
вже в дитячі та юнацькі роки пізнавав
Бога, віру в Господа, мав бажання служити Йому. Хлопець постійно відчував ту
всесильну, зрозумілу лишень йому, тягу
до Церкви, потребу більше проводити час
у роздумах і молитві.
Успішно закінчив Богдан Ластівківську
восьмирічку, потім – Турківську середню
школу. Батько дуже хотів, аби син ішов
поступати в лісотехнічний інститут, але
Богдана тягнуло до духовного. І навіть, навчаючись в Турківській середній школі,
усіх вчителів здивував тим, що він не хоче
вступати в лави комсомолу. Вони не знали, яка цьому причина.
– Але скажу вам відверто, я тільки й
думав що про священство, – продовжує
свою розповідь пастир. – Ріс і був вихований у глибоко націоналістичній, патріотичній сім’ї і родині. Мого діда було репресовано, а двох вуйків за проукраїнські
погляди та участь в Українській Повстанській Армії – розстріляно. Тому, закінчуючи школу, я прагнув бути ближче до
Бога, до чогось свого, рідного. Тож ніде
не поступав, про ніякі вузи не розпитував, а просто закінчив Турківську автошколу, щоб не казали люди, що ніде не йду
вчитися, не шукаю для себе професію.
Після автошколи зразу ж вирішив поїхати поступати в Ленінградську духовну семінарію. Взявши квиток на поїзд ЛьвівЛенінград, я вирушив туди сам. Приїхав у
Ленінград, не знаю, куди дітись, усе мені
тут незнайоме. Поки туди-сюди, вже й
вечір у великому місті застав, дві доби
ночував на вокзалі. Але все ж таки знайшов семінарію. Там мені видали програму для підготовки до вступу, деяку необхідну літературу, яку я взяв із собою додому. Але не так сталося, як гадалося.
Замість Ленінграда, забрали в армію – у
ракетні війська. До речі, там мені також
зразу поставили запитання: чому не комсомолець? Дехто вперто настоював на
моєму вступі в комсомол, а були й такі
командири, які розуміли мене: «Ну, не
хоче, то хай собі. Головне, що він достойно виконує свої службові обов’язки». Але

на другому році служби в мене знайшли
молитовник, очевидно, хтось доніс. Почали тягати офіцери особливого відділу і
змушений був зізнатися, що я глибоко
віруюча людина і хочу йти вчитися в духовний заклад та присвятити своє життя

Богу. Командир навіть тихенько підтримав мене: «Іди, іди, я також хрещений
таємно своєю бабусею. Я тобі добру характеристику дам». І я, з хорошою армійською характеристикою, через пів року
після демобілізації з війська знову поїхав
у Леніград, здав усі документи та іспити і
поступив.
Спочатку Богданові було важкувато,
але за два роки навчання студент престижного на той час духовного вузу в колишньому Радянському Союзі надзвичайно глибоко освоїв науку. В семінарії
був фотографом, навіть власним кореспондентом, в ролі якого мав численні
зустрічі із делегаціями з-за кордону. Одного разу в Богдана Малого виник задум
написати і захистити дисертацію – про
історію української церкви по М. Грушевському, не розуміючи того, що на той
час не все можна було робити, що захочеш. Ректор викликав його до себе й сказав: «Не буде того тобі, не допустять».
Тож за дисертацію довелося забути, а
присвятити своє життя служінню Богу і
людям.
– Перші мої богослужіння пройшли в
Новгородській області Росії, проте мене,
наче магнітом, тягнуло додому, на Західну Україну, де народився і виріс, – каже
священнослужитель. – І у 1984 році я перевівся у Львівсько-Тернопільську єпархію, звідки й скерували мене у с. Нижня

Яблунька, у стареньку Святопреображенську церкву. Спочатку було трохи важкувато, але я змирився з усім і став служити. Церква мала уже свою майже 200літню історію, була в аварійному стані.
Тож довелося засукати рукави і разом з
парафіянами взятися за ремонт святині,
щоб врятувати від руйнації цю архітектурну пам’ятку, привести церковцю до належного стану і гідно відсвяткувати її 200річчя. Але Яблунька – село велике, і багатьом було далеченько йти до нашої
церкви, тож попросили, аби розпочати
будівництво нової. Я й згодився. І ми з
громадою ввзялися до роботи.
Важко доводилося і настоятелю, і громаді: треба було починати все з нуля, з
пустого місця. Поставили і освятили хрест
і з Богом приступили до будівництва храму. Дякуючи тодішньому начальнику
Львівської залізниці Богданові Піху, директору Боринського лісгоспу Михайлові
Ільницькому, землякові Ігорю Пукшину та
всій численній громаді, добрим людям,
благодійникам, меценатам, жертводавцям, які допомагали і грошима, і транспортом, і будівельними матеріалами та
робочою силою, за два роки вдалося
звести храм, вставити двері, вікна, а
потім й провести всі оздоблювальні роботи. Священик Богдан Малий і зараз
добрим словом згадує усіх, хто доклався
до цієї величної справи во славу Божу.
Але згодом так склалися обставини , що
захотіли люди іншого священика. І о. Богдан знову став правити служби у своїй
першій старенькій церковці, а людям залишив нову. Разом з о. Богданом служить
і його син – о. Василь, який працює ще і
вчителем етики й музики у місцевій загальноосвітній школі. Як підводить здоров’я у батька, син допомагає. Завжди
підтримує чоловіка його дружина, їмость
Ганна. Інші діти ( а це ще один син і дві
доньки), які також мають достойне
місце в житті та шановані людьми, обрали фах інженера, медика і педагога.
Тішать чутливе дідусеве серце п’ятеро
гарних онуків.
–
Як би не складалося життя, я
найперше дякую Богу, що Він допоміг нам
з будівництвом храму, і нині мої односельці мають нову, гарну, простору церкву – Різдва Пресвятої Богородиці, – наголошує протопресвітер, о. Богдан. – Вдячний Господу за те, що в нас на релігійному грунті не розділилося село, окрім того,
що виникали окремі маленькі непорозуміння, але це не важливо. Усе згладжували відразу ж, на місці. Найголовніше,
що збережено єдність людей. Я старався і стараюся бути завжди з громадою,
бо без людей – священик ніхто. Надзвичайно приємно, що маємо Томос і дістали справжню, канонічну незалежність.
Це – дуже велика справа, тому що наші
покоління тисячі років чекали того дня.
Сьогодні ми уже 15-а рівноправна Церква на світовій арені. Дякую Господу, що
дочекався того дня, про який мріяв роками і прагнув – своєї української національної церкви. Зараз ми постійно молимося за мир, і він обов’язково настане
завдяки молитвам нашого віруючого народу. Я щиро вірю в це.
Тож, многая і благая Вам літ, отче!
Ведіть і далі свою релігійну громаду, своїх
людей до прекрасного і нескінченного
Життя!
Ольга ТАРАСЕНКО.

5 стор.
Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним
днем народження
молодшу медичну
сестру неврологічного відділу
Оксану Йосипівну Кушнір і
бажають шановній
ювілярці великого
людського щастя,
радості,
добра,
міцного здоров’я, Господнього благословення.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ від
щирого серця вітають з ювілейним
днем народження завідувача господарства Турківської
КЦРЛ Василя Миколайовича Куцика і
бажають шановному ювіляру
доброго здоров’я, усіх земних гараздів,
мирного
неба над головою,
довголіття.
Хай гараздів Вам у хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як
літо,
Щастя й долі – на многії літа!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з
ювілейним днем
народження лікар я -д ер м ат о л о г а
Турківської КЦРЛ
Ігоря Михайловича
Малендевича і бажають шановному
ювіляру, аби Господь дарував йому міцне здоров’я,
світлу радість у житті, мир, достаток,
Свою ласку і благословення.
Хай віра, надія, любов із Вами
Крокують у кожній хвилині
життя.
Хай серце від щастя стукоче
піснями,
Хай гарним та світлим буде
майбуття!

25 червня відзначатиме своє 80річчя щира, добропорядна, хороша,
душевна людина, талановитий вчитель рідної мови – Марія Дмитрівна
Яворська. Шановна
Маріє Дмитрівно! У
цей
святковий
літній
день
прийміть побажання:
Хай стане здоров’я міцне, мов граніт,
Із ним Вам прожити
не менше ста літ.
Хай горе обходить Вас стороною,
А щастя приходить і ллється
рікою!
Хай кожен день до Вас приходить радість,
І довго десь блукає старість,
Щоб ніколи не старіли,
А душею молоділи.
З повагою сват Микола і вся його
родина.

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÁÓÒÈ ÁÀÒÜÊÎÌ –
ÂÅËÈÊÀ
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ
Цього року вперше на офіційному рівні в Україні відзначали
День батька. Цим днем є третя неділя червня.
«Мій батько – захисник України і мене» – під таким девізом
свято, приурочене батькові, організував минулої п’ятниці
відділ у справах дітей Турківської РДА, за участі керівників
райдержадміністрації, працівників Турківської дитячої бібліотеки, вихованців Будинку дитячої творчості, учасників АТОООС, працівників інших соціальних служб району.
Шану віддавали батькові як
захиснику сім’ї, родини, дитини,
так і захиснику України. Було
запрошено 7 батьків, серед яких
прийомний батько Тарас Бриндак, який з дружиною виховує 9
дітей, з яких четверо прийомних;

батько-вихователь з смт. Бориня Олександр Санніков, який
виховує 8 дітей, з яких 5прийомних; батьки-одинаки,
батьки – учасники АТО. Відкривав урочистий захід вступним
словом заступник голови Туркі-

вської райдержадміністрації
Юрій Лило у приміщенні музею
учасників АТО Турківщини
«Бліндаж». Саме тут символічно розпочалися святкування
Дня батька. Юрій Дмитрович
привітав присутніх батьків із свя-

том, побажавши всім міцного
здоров’я, сили, життєвого оптимізму, адже бути батьком, зазначив він, – велика відповідальність перед родиною, батько має бути взірцем справжнього чоловіка.
Затим Микола Коноваленко,

голова ГО «Учасники АТО Турківщини», детально розповів присутнім про те, як створювали
музей «Бліндаж», про його експонати – дитячі малюнки з фронту, гільзи, патрони, осколки, бронежилети та ін. Він запросив
дітей, які на той час були в музеї,
оглянути фронтові експонати,
провівши невеличку екскурсію. А
учасник бойових дій, воїн-миротворець Любомир Павлик зупинився на деяких епізодах свого
перебування на війні на Сході
нашої держави.
Далі свято продовжилося у
Турківській центральній дитячій
бібліотеці. Його відкрила заступник директора по роботі з
дітьми Ольга Косолович, яка
коротко розповіла присутнім
історію виникнення Дня батька.
Почесний гість – капелан о.
Василь Іванюк з Краматорська,
уродженець нашого гірського
краю, родом із с. Верхня Яблунька, – розповів про свої фронтові
будні, духовну місію, яку проводить серед солдатів. Усі уважно слухали його виступ, і здавалося, наче переносилися туди,
на поле бою – до мужніх наших
захисників-чоловіків, батьків,
братів.
А учасники вокальної групи Будинку дитячої та юнацької творчості, під керівництвом Олександри Цуняк, подарували запрошеним на свято батькам
кілька концертних номерів.
Після цього за чашкою чаю
відбулася невимушена розмова
про роль батька в житті суспільства, і сім’ї зокрема.
Святкування Дня батька продовжилося й у понеділок. У культурно-мистецькому центрі «Україна» творчі колективи Турківського районного Народного
дому підготували концерт. Працював «вільний мікрофон», до
якого підходили діти й вітали
своїх батьків, адресувавши їм
теплі слова любові і поваги.
Окрім цього, відзначили на святкуванні найстаршого і наймолодшого з батьків.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ТУРКІВЩИНА СПРАВДІ
ШАНУЄ МИРОНА УТРИСКА
Думаю, що в нашому районі знайдеться не так уже і багато людей, які б не
знали, хто такий Мирон Утриско. Він прожив на Турківщині 33 роки – з 1911 по
1944 рр., залишивши про себе добрий спомин, як юриста, громадського діяча,
людини високого патріотизму. Тому й не випадково ми вже протягом 20-ти
років організовуємо літературний конкурс, присвячений світлій пам’яті великого патріота.
Зрозуміло, що будь-яка інформація про його життєвий і творчий шлях є цінною і
важливою, незалежно від того, чи стосується вона років проживання в Україні, а чи
за кордоном, куди Мирон Утриско емігрував у 1944 році, розуміючи, що радянська
влада та її спецслужби зацікавляться його персоною.
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ÞÍ² ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ
Ó ÃÐ² «ÑÎÊ²Ë» («ÄÆÓÐÀ»)
З 10 по 16 червня на Львівщині проходив ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). Змагання відбувалися на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон). У них взяли участь 35 команд з Львівщини (360 учасників).
Цьогоріч приєдналися до участі в грі ще й учні закладів професійно-технічної освіти. За підсумками гри, представники
Турківщини зайняли загальне 19-е командне місце. Всього було
11 видів залікових змагань. Нашу команду супроводжували і
надавали методичну допомогу вчитель фізичного виховання
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Михайло Сокирко та вчитель фізвиховання Турківського НВК Андрій Мацур.

– Найкраще наша команда себе показала в подоланні смуги перешкод, де прийшли четвертими, – каже Андрій Мацур. – Добрий
результат одержали ми й з метання гранати – п’ятий. Ще були такі
конкурси як «Відун» – зі знання історії України, «Пластун» – конкурс
орієнтування, «Перетягування линви»; також перевіряли намети, їх
чистоту, чи дотримуємося розпорядку дня, і за це ставили відповідну оцінку. Новим у цьому році видом змагань «Сокіл» («Джура»)
була саперна підготовка, де зробили 8 доріжок і кожному учаснику
команди давали щуп, щоб він на своїй ділянці знайшов «міну». Хто
швидше знайшов десять мін, здав залік. Ще один новий конкурс
«Книга звитяг», в ході якого треба було висвітлити життя команди
протягом року та всі добрі справи. нею зроблені. Також учасники
гри стріляли з пневматичної гвинтівки, надавали першу медичну
допомогу –рятували з поля бою пораненого, ще й прикривати його
від ворожих обстрілів. За словами дітей, польовий патріотичний
вишкіл їм дуже сподобався. До нас завітали гості – військові-миротворці з Литви, Польщі, Канади, які на той час брали участь у військових навчаннях на полігоні, розповіли про своє озброєння, про службу. Одне, що було прикро: у ці дні на полігоні стояла неймовірна
спека – від +30 до +38 градусів і страшно кусали комарі.
Честь Турківщини захищали 8 учасників – Владислав Мельник,
Денис Мельник, Яна Мельник, Володимир Алімов, Іван Комарницький, Марина Мах, Христина Петришак і Марія Цикаляк.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Минулого тижня приємною несподіванкою став візит у наше місто 85річної Марії Утриско-Кульчицької, яка
мешкає в смт. Комарно Городоцького району, вчительки української мови
та літератури майже з 40-річним стажем, разом з онуками Василем та
Олександром. Власне у цьому селищі знаходиться родинне гніздо Утрисків. Побувавши в музеї «Бойківщина», п. Марія розповіла, що її першим
чоловіком був двоюрідний брат Мирона Утриска – Олексій. Вона була
приємно вражена тим, як у нашому
місті вшановують її родича, належно
цінують його заслуги перед містом та
громадою. Вперше відвідала Турку п.
Марія в 2005 р., тоді ще була жива
сестра дружини Утриска – Ярослава,
зараз вона зустрілася з її сином – Мирославом, що є жителем Турки. Також у музеї «Бойківщина» мала
зустріч з головою оргкомітету з проведення конкурсу ім. Мирона Утриска – Михайлом Вагілем, а також учнями та педагогами Верхньовисоцького НВК, які, власне, в цей час були в
музеї.
Відвідати Турківщину вдруге пані
Марія вирішила, щоб показати онукам, де жив і працював їхній славетний родич. У
свій час хлопці, ще в шкільному віці, побували на Турківщині і бачили меморіальну
дошку Мирона Утриска на ратуші. Власне щоб більше довідатися про нього, і вирішили разом з бабусею побувати на наших теренах.
Для музею «Бойківщина» п. Марія привезла цікаву світлину, на якій молодий Мирон Утриско у пластунському одязі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У кошторисному вимірі він є найдешевшим із
трьох існуючих на Турківщині
На другий день Святої Трійці, окрім християнського піднесення з нагоди цього чудового свята, жителів с. Завадівка проймала велика гордість з того, що їм злагоджено і дружно, за
короткий термін (трохи більше, ніж за рік), вдалося спорудити поблизу школи чудовий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Так сталося, що приміське село ніколи не мало доброго
стадіону, де б діти могли займатися спортом. Власне це й стало основною спонукою до реалізації ідеї голови місцевої ГО, що активно займається розвитком громадських ініціатив, Олега Павлика, – побудувати такий спортивний заклад. Щоправда, враховуючи непросту фінансову ситуацію, спершу це здавалося дещо утопічним. Але, дякувати Богу, задум знайшов підтримку сільського голови, директора Завадівського НВК, депутата Львівської обласної ради Михайла Дзюдзя, голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, голови Турківської райдержадміністрації Олександра Лабецького та багатьох-багатьох небайдужих односельців. Про це
йшлося у виступах гостей, уже вище названого Михайла Дзюдзя, депутата Львівської обласної ради Ярослава Качмарика, першого заступника голови Турківської РДА Миколи Яворського, заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила, сільського голови Мар’яна Сакаля,
директора місцевого НВК Івана Нанівського, помічника депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірини Кіри, заступника голови районної ради Василя Костишака, директора
ПП «Тартак» Володимира Цегенька.
На будівництво майданчика було витрачено
966 тисяч гривень. 550
тисяч гривень виділила
обласна рада, 200 тисяч
гривень – Турківськ а
районна рада, ще 200
тисяч гривень – Завадівська сільська рада та 16
тисяч гривень склав внесок громади. До речі, це
кошти місцевих платників податків, серед
яких найбільшим є Лілія
Лоневська. А якщо оцінити внесок громади у контексті виконаних робіт
фінансово, то до цієї суми
потрібно було б ще як
мінімум пів мільйона
гривень. Тобто кошторисна вартість мала б складати більше півтора
мільйона гривень. Отож,
дружня громада – це
справді сила.
Висловлюючи щирі слова подяки на адресу депутатів Львівської обласної ради, депутатів Турківської
районної ради, своїх односельців, сільський голова Мар’ян Сакаль відзначив добру роботу підрядника
– фірму «Тартак» з м. Старий Самбір, яку очолює Володимир Цегенько, котрий справді переймався
будівництвом, часто навідувався в село, успішно вирішуючи у співпраці з першим заступником голови
Турківської РДА Миколою Яворським усі проблемні питання.
Приїхали гості, як кажуть, не з
пустими руками. Михайло Дзюдзь
подарував місцевим спортсменам два м’ячі та рукавиці для воротаря, Володимир Цегенько також м’ячі, а Ірина Кіра, передаючи вітання від депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушанського, наголосила, що депутат посприяє в придбанні спортивної
форми для маленьких спортсменів-футболістів місцевого НВК.
Мар’ян Сакаль також повідомив, що вже найближчим часом
буде проведено роботи й з освітлення майданчика. Тоді діти зможуть займатися тут і у вечірню
пору. До речі, в Завадівці приступили до реалізації ще одного проекту – з освітлення центральної вулиці.
З нагоди спортивного свята, учні місцевого НВК, під керівництвом педагога-організатора Ольги Журавчик, підготували цікаву концертну програму, яка була пройнята духом патріотизму та гордості за
нашу державу. До слова, всі виступи були озвучені апаратурою, яку допоміг придбати школі Андрій
Лопушанський. На цьому наголосив Іван Нанівський.
Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам’ять новітнього Героя, випускника школи, талановитого футболіста, морського піхотинця Івана Сакаля, який загинув на Сході України, та всіх героїв,
що віддали своє життя, захищаючи нашу незалежність.
Після урочистого відкриття, на спортивному майданчику відбувся футбольний турнір за участі ветеранів місцевої команди, а також сіл Явора та Ільник. Перший поєдинок між спортсменами Завадівки
та Явори закінчився з нічийним рахунком (4;4). У другому завадівці перемогли ільничан, з рахунком
4:1, а в третій – також з нічийним рахунком – 5:5. Загалом, як кажуть, перемогла дружба, адже свою
майстерність демонстрували давні знайомі, які в різні роки захищали спортивну честь своїх населених
пунктів.
Як на мене, важливо відзначити й те, що на свято прибув із Львова голова федерації футболу Турківщини ( до речі, найуспішніший голова) Сергій Рик. Це та людина, яка не шкодує сил, часу, ані власних
коштів для підтримки найвидовищнішого виду спорту – футболу – на своїх рідних теренах. До речі, у
понеділковому турнірі Сергій виступав за команду с. Завадівка.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

7 стор.
Коханого і люблячого чоловіка, дорогого і турботливого
сина і батька, доброго і чуйного дідуся і онука – Ігоря Івановича Юсиповича – із золотим ювілеєм, який відзначатиме 23 червня, від щирого серця вітає вся любляча його
родина і бажає дорогому ювіляру міцного здоров’я, радості,
добра, миру, достатку, Господнього благословення на многії
і благії літа!
Наш милий і любий, найкращий у
світі!
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб завжди здоров’я у тебе було,
І смутку не знав ти ніколи.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в
хаті,
Хай горе обходить тебе стороною,
Хай радість приходить і ллється рікою.

ÑÈËÜÍÀ ²
ÐÀÏÒÎÂÀ ÇËÈÂÀ
ÍÀÐÎÁÈËÀ ËÈÕÀ
У людей сьогодні на устах тільки одне: коли погода трохи
вгамується, перестане бути примхливою? Часті і проливні
дощі, град не дають господарям поратися на городах, посушити скошену траву. Найбільш тривожно те, що тепер все
частіше, після таких сильних опадів у нас, на Турківщині, спостерігаються зсуви грунту. Раніше так не було. Очевидно
причиною цього є тотальна вирубка лісів. Як відомо, дерева
мають властивість корінням затримувати вологу, вбираючи в себе значну масу води. Зараз вода з «лисих» гір нестримним потоком жене просто на людські поселення.

Так 13 червня, близько 16.00 год., внаслідок сильних дощів та
граду, стався зсув грунту, яким було пошкоджено житловий будинок
в с. Закіпці. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт з резервного фонду Турківської РДА було виділено пальне. З особового
складу другого спеціального центру швидкого реагування було направлено 10 їхніх працівників на очищення будинку від намулу і
глини. Згодом прибуло ще 10 осіб на допомогу. Лісогосподарські
підприємства району по пільговій ціні виділили на ремонт будинку
по 10 м куб. деревини. Про це повідомив редакцію завідувач сектору цивільного захисту населення Турківської РДА Михайло Павлович.
На Зелені Свята, з неділі на понеділок, раптова і сильна злива зі
шквалами і градом також наробила лиха людям. Внаслідок інтенсивних опадів, вода в річці Яблунька, яка впадає у р.Стрий, піднялася на 2 м. Були підтоплені ті домогосподарства, які розташовані
поблизу річки. Вода затопила господарські приміщення по вул.
Молодіжна, садиби на вул. І. Франка, Травнева. Жителі с. Нижня
Яблунька розповідають, що в їхньому селі також є багато потерпілих від зливи, замулило городи, криниці, сталося багато зсувів ґрунту. Водою змито частину насипу, по якому прокладена залізниця.
На відновлювальні роботи було скеровано спеціальну бригаду залізничників. Пошкодила велика вода й один з мостів на території
Нижньояблунської сільської ради. Внаслідок сильних опадів, частково пошкоджені дороги комунальної та державної власності. Тож
після свят усім добавилося роботи. Дякувати Богу, що обійшлося
без людських жертв. Адже велика вода надійшла вночі, коли люди
спали.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Двоє жителів Турківщини в
один день потрапили до
лікарні через укус змії
У середу, 19 червня, о 18:13 год., в с. Матків нашого району,
внаслідок укусу змії, до Турківської КЦРЛ госпіталізували
дівчинку, 2013 року народження, жительку с. Матків.
А о 21:49 год., через укус змії в с. Нижнє Висоцьке, до тої ж лікарні
потрапив чоловік, 1982 року, місцевий мешканець.
Загалом від початку року на території області, внаслідок укусу змій,
госпіталізовано 18 осіб.
Наш кор.
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У ЧЕМПІОНАТУ
РАЙОНУ – ПЕРША
НЕЯВКА
Минулого понеділка на Турківщині пройшов черговий, третій
тур чемпіонату району з футболу. У цей чудовий святковий
день мало відбутися чотири футбольні поєдинки, однак відбулось тільки три.
А справа в тому, що команда с.Гусне цьогоріч розпочала неспортивну багаторічну традицію чемпіонату Турківщини і на матч до Нижньої Яблуньки просто не з’явилася. Таким вчинком гусняни продемонстрували неповагу не тільки до суперника та до вболівальників,
а й в цілому до футболу, де таке явище є неприпустимим. Після
цього команді зараховано технічну поразку – 0:3, з неї знято три
очки, також гусняни повинні у другому колі зіграти домашній матч з
Нижньою Яблунькою на полі суперника. А в разі ще одного невиїзду, команду буде знято з подальшого розіграшу чемпіонату району.
Матчі, що відбулися, завершилися так: Вовче - Либохора – 2:2,
Верхня Яблунька - Присліп – 1:0, Бітля - Явора – 0:3.
Наступний тур, у якому відбудуться матчі Присліп - Либохора, Явора - Нижня Яблунька, Верхня Яблунька - Бітля та Гусне - Вовче,
пройде у неділю, 23 червня. Початок матчів традиційно – о 15.00
год.
У неділю великий футбол буде і в Турці. Місцеві «Карпати» в
матчі другої ліги чемпіонату області з футболу прийматимуть ФК
«Тартак» з смт.Підбуж Дрогобицького району. Юнаки розпочнуть
боротьбу о 14.00 год., дорослі – о 16.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

про наміри щодо передачі в
оренду майна, що належить
до комунальної власності Боринської селищної ради
Назва об’єкта оренди: нерухоме майно: нежитлове приміщення № 4,5, площею 42,3 кв.
м, на першому поверсі адміністративного будинку, розміщеного
за адресою: 82547, Львівська
область, Турківський район, смт.
Бориня, вул. І.Франка, 4.
Вартість об’єкта оренди за
незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.05.2019 року,
становить 167 300,00 грн.
Балансоутримувач та власник майна: Боринська селищна
рада
Цільове використання об’єкта
оренди: розміщення суб’єктів
господарювання, що надають
послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових
відправлень
Строк оренди об’єктів: 2 роки
і 11 місяців. Розмір орендної
плати визначається відповідно
до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. №786.
Заяви щодо оренди об’єкта
комунальної власності, що вище
зазначений, приймає Боринська селищна рада з 9-00 до 1800 години (перерва з 13-00 до
14-00 години) за адресою: смт.
Бориня, вул. І.Франка, 4.
Кінцевий термін прийняття
заяв – 05 липня 2019 року.
У разі надходження двох і
більше заяв щодо оренди
об’єкта, на який подано оголошення про намір передати майно в оренду, Боринська селищна рада додатково оголосить
конкурс на право укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Боринської селищної ради.
Додаткову інформацію можна
отримати за адресою: Львівська
область, Турківський район, смт.
Бориня, вул. І.Франка, 4, телефон 3-41-18.
Селищний голова
Іван Яворський.
Загублені: посвідчення батьків
багатодітної сім’ї ВС 021763,
видане УСЗН Турківської РДА на
ім’я Богдана Володимировича
Яворського і Лесі Миколаївни
Яворської; посвідчення дитини
багатодітної сім’ї – ВС 069870,
видане УСЗН Турківської РДА на
ім’я Петра Миколайовича Бірюкова; посвідчення дитини багатодітної сім’ї ДБ 287256, видане
УСЗН Турківської РДА на ім’я
Максима Богдановича Яворського, вважати недійсними.

Куплю старовинні речі: вишиті
сорочки (на домотканому полотні), польські спідниці,
польські хустки, головні убори,
коралі, старовинний національний одяг.
Тел.: 0974002854.

Робота в Польщі, Німеччині:
на складах, будові, в господарстві. Жінки, чоловіки, сімейні
пари.
Довідки за тел.: 0988356134.
Віталій.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Молода, порядна сім’я купить,
винайме, візьме в оренду житловий будинок, або квартиру в
м. Турка (розгляне різні варіанти). Телефони для довідок:
0507160568; 0930544911. Валентин.

«ªÄÈÍÍÈÊ» ÏÐÈÏÈÍÈÂ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÙÎ Ç ÏËÀÒÎÞ ÇÀ ÇÅÌËÞ?
Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розд. XIV Податкового кодексу України (п.269.2 ст.269). Зокрема платники
єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного
податку третьої групи для провадження господарської діяльності (п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України).
Тобто, у разі тимчасового припинення господарської діяльності,
юридична особа – платник єдиного податку третьої групи не використовує для провадження господарської діяльності свої земельні
ділянки, а тому не виконуються умови, які звільняють платника єдиного податку третьої групи від сплати земельного податку.
Отже, юридичні особи – платники єдиного податку – власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками) у разі тимчасового припинення господарської діяльності, сплачують земельний податок на загальних
підставах.
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у
Львівській області.
Продається породиста безрога корова, тільна другим телям.
Деталі за тел.: 0680543547.
Загублені – диплом ВК
47687066 та атестат ВК
46826230 про закінчення ВПУ
№35 м. Стрий, видані на ім’я
Михайла Миколайовича Рика,
вважати недійсними.

Загублене посвідчення дитини багатодітної сім’ї – ДБ
№057915, видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Миколи Мар’яновича Німця, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського ЖКУ висловлює щире співчуття керівнику
Ігорю Ярославовичу Солопатичу з приводу тяжкої втрати – смерті
тестя – Кравченка Володимира Юрковича.
Педагоги Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття бухгалтеру відділу освіти Турківської РДА Жанні Володимирівні Солопатич з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти району висловлюють щире співчуття бухгалтеру відділу освіти Жанні Володимирівні Солопатич з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті батька.
Педагогічні колективи Бітлянського, Карпатського та Сигловатського НВК висловлюють щире співчуття бухгалтеру відділу освіти Жанні
Володимирівні Солопатич з приводу великого горя – передчасної
смерті батька.
Батьки та учні 3 класу Верхньовисоцького НВК висловлюють щире
співчуття класному керівнику Марії Василівні Демко та її сім’ї з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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