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ÊÀÍÄÈÄÀÒÈ Â ÄÅÏÓÒÈ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №125
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 21 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
Антошик Мар’ян Богданович – політична партія
«УДАР» (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка» - народився 28 серпня
1986 року в м.Старий Самбір, проживає в м.Старий Самбір, освіта вища, судимість відсутня - оператор з добування нафти і газу, НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».
Доскіч Юрій Юрійович – самовисування - народився 26 липня 1970 року в c.Зубра Пустомитівського району Львівської області, проживає в м.Львів,
освіта вища, судимість відсутня - президент ТДВ
«ГАЛ-КАТ».
Дубас Андрій Богданович – самовисування - народився 25 листопада 1987 року в м.Самбір
Львівської області, проживає в м. Київ, освіта вища,
судимість відсутня - президент Асоціації українських банків.
Качмарик Ярослав Дмитрович - суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», народився 25 травня 1962 року в
с.Лановичі Самбірського району Львівської області, проживає в м.Львів, освіта вища, судимість
відсутня - тимчасово не працює.
Курій Василь Васильович – самовисування, народився 14 жовтня 1974 року в с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області, проживає
в с.Лопушанка-Хомина Старосамбірського району Львівської області, освіта вища, судимість відсутня - фізична особа – підприємець.
Кутний Роман Антонович – самовисування - народився 23 січня 1956 року в с.Суховоля Городоцького району Львівської області, проживає в м.Львів,
освіта вища, судимість відсутня - тимчасово не працює.
Лопушанський Андрій Ярославович – самовисування - народився 4 грудня 1962 року в м.Добромиль Львівської області, проживає в м.Київ, освіта
вища, судимість відсутня - народний депутат України, член політичної партії «Конгрес Українських Націоналістів».
Максименко Ярослав Володимирович - самовисування – народився 4 червня 1991 року в м.Донець, проживає в місті Бровари, освіта вища, судимість відсутня - керівник проектів ГО «Громадський рух «СЛУГА НАРОДУ».

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 4 ãðí.

Міськів Юрій Володимирович – самовисування – народився 3 березня 1976 року в м.Львів,
проживає в м.Львів, освіта вища, судимість відсутня - директор Департаменту фінансів промисловості Міністерства фінансів України.
Піхоцький Ігор Михайлович - суб’єкт висування – політична партія «Народний Рух України» –
народився 30 липня 1964 року в с.Недільна Старосамбірського району Львівської області, проживає в с.Недільна Старосамбірського району
Львівської області, освіта вища, судимість відсутня – начальник Старосамбірського РВ ГУ ДМС
України у Львівській області.
Проданюк Юрій Юрійович – самовисування народився 10 квітня 1965 року в с.Верховина Верховинського району Івано-Франківської області,
проживає в місті Новий Калинів Самбірського
району Львівської області, освіта вища, судимість
відсутня - керівник польотами – льотчик, в/ч
А3913.
Саврук Володимир Степанович – самовисування, народився 24 грудня 1975 року в м.Львів,
проживає в місті Львів, освіта вища, судимість
відсутня – директор ТОВ «Рейдер», член Української Народної Партії.
Смолінський Володимир Осипович – самовисування, народився 26 травня 1964 року в с.Нижанковичі Старосамбірського району Львівської
області, проживає в смт.Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області, освіта вища,
судимість відсутня – член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Сюшко Степан Миколайович - суб’єкт висування – Політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Свобода», народився 2 січня 1975 року в с.Волосянка Сколівського району Львівської області,
проживає в м.Самбір Львівської області, освіта
вища, судимість відсутня – директор коледжу
Львівського університету бізнесу та права.
Яворський Микола Миколайович – суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»
- народився 5 квітня 1981 року в с.Розлуч Турківського району Львівської області, проживає в
місті Львів, освіта вища, судимість відсутня – директор ТОВ будівельна фірма «СерКоН Груп».

У ТУРЦІ ВІДЗНАЧАТЬ
ДЕНЬ МОЛОДІ ТА ІВАНА КУПАЛА
Про відзначення Дня молоді та свята Івана Купала в районі йшлося на нараді у середу, 26
червня, яка пройшла під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила, за
участі начальника організаційного відділу РДА Богдана Москаля, в.о.начальника відділу культури райдержадміністрації Олега Вільчинського, директора районного Народного дому Петра
Косачевича, директора централізованої бібліотечної системи Ганни Семків.
На нараді обговорено план заходів, відповідно до якого у неділю, 30 червня, з 19:00 год. до 24:00
год., в місті Турка (майдан Шевченка) заплановано концертно-розважальну програму для молоді Турківщини та молодіжну дискотеку під відкритим небом.
У неділю, 7 липня, о 17.00 год., в міському парку (ставки) м.Турка відбудеться свято Івана Купала.
Учасники засідання розглянули ряд організаційних питань, що стосуються забезпечення виконання
заходу. Юрій Лило відзначив, що всім потрібно докласти максимум зусиль для належного відзначення
в районі Дня молоді та свята Івана Купала, залучити до участі в заходах активну, творчу молодь та
подбати, аби всі учасники отримали масу задоволення від святкування.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

28 червня відзначає свій 60-річний ювілей житель с. Явора
Іван Миколайович Гошівський.
Дорогого і люблячого, доброго і турботливого чоловіка, батька і дідуся із цим
чудовим ювілейним днем народження
від щирого серця вітають дружина Стефа, син Олег, дочки Аня і Оля, невістка
Юлія, зяті Василь і Володимир, люблячі
онуки. Ювіляру вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого віку!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Дорогу, люблячу сестричку, Ольгу Топольницьку сердечно вітають із ювілеєм сестра Любов із сім’єю, сестра
Мирослава із сім’єю, брат Іван з сім’єю,
брат Любомир із сім’єю.
Дорогенька наша, щиро вітаємо Тебе!
Побажати Тобі хочеться багато хорошого і доброго. Нехай Твій життєвий шлях
складається лише так, як Ти сама цього захочеш. Бажаємо, щоб Тебе оточували тільки чесні і відкриті люди, будь
такою красивою і любимою, як є зараз,
не знай бід і хвороб, розчарувань і неприємностей. Сонячного Тобі настрою,
міцного здоров’я і побільше щасливих
днів під Божим і людським благословенням.
Ми тебе вітаєм із великим святом,
Ми Тобі бажаєм радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для Тебе!
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає,
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога сестричко, будь завжди щаслива!

Дорогу, рідну, любу і найдорожчу матусю, бабусю і прабабусю, жительку села Красне – Єву Євгенівну Гайдук – щиро вітають із ювілеєм – 80-річчям, який
вона буде відзначати 1 липня, сини:
Василь, Ярослав, Ігор, Йосип; дочки Ганна та Людмила, зяті Михайло
та Іван; невістки Ольга, Галина, Марія та Люба; онуки: Микола, Олександр, Леся, Наталія, Віталій, Іван,
Іванна, Аліна, правнуки Олександр,
Вероніка і Максим.
80 – є зовсім небагато,
Дуже щаслива і гарна пора,
Бажаємо Вам у родинне свято
Довгих років радості й добра.
Хай Вам сонечко світить, а
серце співає
Хай печаль дороги до серця не
знає,
Хай щастя буде у Вашому домі
І радість хай з Вами буде завжди.
Здоров’я міцного і справедливої долі
Хай Господь Бог дає на довгі роки.
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Сердечно вітаємо із днем народження дорогу, люблячу,
чуйну і дбайливу дочку, дружину, матусю і сестру – Іванну Олегівну Калинич із смт. Бориня.
Бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, сімейного благополуччя, рясних Божих благословінь.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і
сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, миром, любов’ю,
І щоб жила Ти до ста літ у нім,
А Господь щоб завжди був з Тобою.
З любов’ю – тато Олег, чоловік Микола,
дочка Ангеліна, брат Василь.

Шановні жителі Турківщини!
23 роки тому Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності, демократії і соборності України. Її
найвища юридична сила, верховенство права та захист свобод
людини - фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення українського соціуму.
Основний Закон, що гарантує
права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно утвердив незалежність нової європейської держави.
Нехай демократичні засади,
що були закріплені цим надзвичайно важливим документом,
стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде
до серця кожного громадянина
нашої країни.
Давайте сподіватися на краще майбутнє та разом
створювати нову
європейську державу!
У цьому році
День Конституції
України
майже
співпав з одним з
найяскравіших та
динамічних свят Днем молоді, який
відзначається щорічно в останню
неділю червня.
Це свято всіх, хто
відчуває себе молодим не лише за
віком, а й душею.
Адже молодість це
прекрасна
пора, коли відкриті
тисячі доріг, весь світ як на долоні і будь-яка справа до снаги!
Вітаючи нашу юнь, хочеться
щиро побажати їй насолоджуватись усім найкращим, що є в
житті, не боятися перешкод, а
мужньо долати їх. Завжди бути
веселими, безпосередніми,
завзятими до будь-яких справ.
Тож хай чистий погляд, світлий
розум і гаряче серце дозволять
Вам зростати та долати найважчі перепони. Хай дух буде
сильним, а вчинки сміливими і
справедливими. І скільки б не
пройшло років, залишайтеся в
душі завжди молодими.
Щиро зичимо всім міцного
здоров’я, бадьорості духу,
світлого настрою, благополуччя
та мирного неба! Хай ці свята
додадуть всім наснаги для
плідної праці та увінчаються
значними здобутками в ім’я процвітання нашої Батьківщини.
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
депутат Верховної Ради України

Шановні краяни!
Прийміть щирі вітання з нагоди державного свята – Дня Конституції України! 28 червня вписане у календар червоними літерами, адже – це день народження Основного Закону держави.
Прийняття Конституції стало точкою відліку нової епохи в історії нашої
держави, що забезпечило стабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні, посприяло підвищенню міжнародного авторитету нашої Батьківщини на світовій арені. В Основному Законі враховано історичний досвід українського народу і кращі
світові традиції.
Однак розвиток української державності продемонстрував необхідність подальшого вдосконалення Основного Закону, адже без
цього неможливо змінити країну, чого сьогодні вимагає українська
спільнота. Зміна системи державного устрою та реформування усіх
сфер життя суспільства можливе лише після оновлення Конституції.
Від себе особисто, та від усіх депутатів районної ради, вітаю Вас
зі святом. Хай серця завжди повняться гордістю та любов’ю до країни, яка нас згуртувала. Хай доля буде щасливою, а зміни на краще
стануть реаліями сьогодення. Успіхів у праці та нових звершень
заради реалізації принципів Основного Закону нашої держави –
гуманізму та законності.
Щорічно в останню неділю червня ми відзначаємо й День молоді
– свято всіх, хто відчуває себе молодим. Молодість – це неповторна
та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя,
ухвалює свої перші власні рішення. Це та пора, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху. Молодість – безцінний дар природи.
Його треба приймати з вдячністю, намагатися використати всі переваги цієї
прекрасної миті життя. Тож звертаюся
до молодих: будьте активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте
над собою, будуйте великі плани на
майбутнє.
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні друзі!
Сердечно вітаю вас з Днем Конституції! Конституція України стала реальною і дієвою підвалиною розбудови незалежної демократичної правової держави – повноправної учасниці світового співтовариства. Вона увійшла у суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності
і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.
Довгий і складний шлях політичного самовизначення засвідчив
невмирущу волю українського народу мати свою державність, бути
суверенним серед інших народів. Послідовно і мужньо крізь віки
йшов до цього український народ. Витоки конституційного мислення йдуть від видатних державотворців – Володимира Великого,
Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, Михайла Грушевського, Михайла Драгоманова.
28 червня 1996 року увійшло в новітню історію нашої держави як
День великого загальнонаціонального консенсусу, верховенства
національних інтересів. Прийнята цього дня нова Конституція суверенної України втілила досягнення вітчизняної і світової науки та
практики конституційного будівництва.
Ми прагнемо, щоб задекларовані права стали реальністю, щоб
люди почувалися захищеними і впевнено дивилися у майбутнє. Коли
кожен громадянин України відчує, що його життя, здоров’я, честь і
гідність, недоторканість і безпека дійсно визнані найвищою цінністю,
тоді ми зможемо з гордістю заявити, що Україна стала незалежною
державою.
У цей урочистий день будемо щиро вірити у реальне втілення
конституційних прав і свобод, зміцнення добробуту наших родин та
правовий розвиток нашої держави.
Заодно вітаю молодь Турківщини і з Днем молоді! Сучасні і освічені, ви – творці сьогодення та майбутнього. Ваші енергія і завзяття, оптимізм і наполегливість знаходять втілення у бізнесі, політиці,
у науці та на виробництві, у спорті та мистецтві.Тому, з нагоди свята
бажаю усім молодим творчої енергії, незалежних думок та сил, щоб
втілити в життя все, до чого прагне ваш розум, душа та тіло. Твердо
знайте – молодість не вік. Молодість – це стан душі. Залишайтесь
молодими!
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської РДА.

ПРИЄМНО ЗА ЗЕМЛЯКА
Нещодавно у м. Львів, на проспекті Свободи, відбулися масштабні всеукраїнські змагання «Найсильніший пожежник-рятувальник». Ці змагання, які запозичили в американців, уже
проходять у нас, в Україні, останніх три роки. Там, за океаном, ставши учасником таких змагань, легко можна влитися в ряди пожежників. Це свого роду відбір справжніх професіоналів.
Нам дуже приємно, що капітаном команди пожежників-рятувальників Львівщини, яка носить назву «Галицькі леви», і брала участь
в цьогорічних змаганнях, є наш земляк – командир відділення пожежно-рятувальної частини №28 м. Турка, прапорщик служби цивільного захисту Іван Тисовський. Команда Львівщини
зайняла цього року почесне друге загальнокомандне місце.
– Підготовку до змагань зі своєю командою я розпочав ще за два місяці. Останні
такі змагання відбувалися у вересні минулого року в м. Київ. Нинішній кубок був
присвячений світлій пам’яті генерал-майора служби цивільного захисту Сергія
Дмитровського, – розповідає Іван Тисовський. – З’їхалося на змагання 29 команд зі всієї України, за винятком житомирян і команди Черкаського університету пожежної безпеки. Крім нашої, основної, взяла участь у змаганнях ще друга команда, яку ми готували і яка в майбутньому буде нам заміною, наші молоді
таланти, в кількості 5 чоловік. Так ось ці
п’ять молодих хлопців дуже добре виступили, взявши з першого разу четверте
місце. Але вони мали на кого рівнятися,
адже ми зайняли загальнокомандне друге місце, поступившись
лише команді зі столиці. Друге місце ми ще вибороли й в естафеті,
програвши тільки команді м. Рівне. Два других місця – це, безумовно, високий результат, за який ми й боролися і про який мріяли.
Призові кошти ми віддали на благодійність – в однієї з наших працівниць тяжко хвора мати. Крім змагань, на проспекті Свободи відбулося й грандіозне шоу. Дуже багато людей було, туристів, які спеціально прийшли, приїхали подивитися на ці змагання. А мені було
приємно, що серед вболівальників були присутні й люди з Турки.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗА ТИЖДЕНЬ ЗМІЇ ТРИЧІ КУСАЛИ
ЛЮДЕЙ У КАРПАТСЬКОМУ
Так, 21 червня, тут змія вкусила 72-річну місцеву жительку.
А у середу, 26 червня, о 22:30 год. до Турківської ЦРЛ поступили
дві особи – мешканці с. Карпатське: жінка,1993 року народження, з
діагнозом: “укус змії в праву стопу” (стан потерпілої важкий), а також юнак, 2000 року народження, з діагнозом: “укус змії в ліву руку”.
Стан потерпілого середньої важкості.
Всього ж з початку року жертвами гадюк на Турківщині стали 8
осіб.
Наш кор.
Продається причіп до легкового автомобіля з документами.
Суха дошка (30-40 мм) і парілка.
Ціна – за домовленістю.
Довідка за тел.: 0984525953.

Загублений військовий квиток
– НК 6008021, виданий Турківським РВК на ім’я Романа Іваноâè÷à Черчовича, вважати недійсним.

Продам автомобіль ГАЗ-52 з документами, у доброму стані.
Ціна – договірна. Тел.: 0991024883.
Турківська міська рада повідомляє, що в приміщенні Турківської
міської ради відбудуться громадські слухання містобудівної документації по зміні цільового призначення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування гаража під будівництво та обслуговування будівель торгівлі (магазин з офісним приміщенням) в м. Турка, вул. Міцкевича, 47/1г.
Куплю старовинні речі: вишиті сорочки (на домотканому полотні),
польські спідниці, польські хустки, головні убори, коралі, старовинний національний одяг.
Тел.: 0974002854.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Політична реклама

ÏÎËÊÎÂÍÈÊ ²ÂÀÍ ÑÀÂÊÀ – ÑÏÐÀÂÆÍ²É
ÏÀÒÐ²ÎÒ ² ÇÀÕÈÑÍÈÊ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÈ
Для багатьох представляти нашого земляка, уродженця с. Лопушанка, нині депутата Верховної Ради
України Івана Савку, не потрібно. Неодноразово ми мали змогу чути його виступи на різних каналах
телебачення, та й у парламенті він займає активну позицію. Але коли йдеться про його життєвий шлях,
як кажуть, з дитинства, то не зайвим буде розповісти, як він виборював своє місце під сонцем, як просувався службовою кар’єрою, та й взагалі, які життєві принципи сповідує. Тим більше, що днями ми мали
добру нагоду поспілкуватися з земляком – вольовим, міцної статури, впевненим у собі, справжнім полковником. Про таких, як він, кажуть: зробив себе сам.
Іван Іванович є приємним співбесідником і каже, що готовий відповідати на будь-які запитання. Звичайно, якщо це входить в його компетенцію. Звісно, як військовий, знає багато таємниць, про які розповідати не можна.
– Отже, Іване Івановичу, розкажіть коротко про
себе. Яким було Ваше дитинство, як Ви стали
військовим?
– Я народився в с. Лопушанка, у звичайній селянській
сім’ї. і, як багато моїх однолітків, швидко пізнав нелегку
працю, допомагаючи батькам, як і моральні життєві
принципи –відноситися до оточуючих так, як би хотів,
щоб відносилися до мене.
Після закінчення школи (спочатку – Хащівської восьмирічки, а згодом – Лімнянської середньої) мене призвали на службу до Збройних Сил України. Таким чином
моє знайомство з військом розпочалося на Чорноморському флоті, у підрозділі морської піхоти. Саме там
у мені утвердилося остаточне бажання стати військовим. Напевно, вплинули на це історичні обставини. Один
мій дідусь служив у армії Петлюри, інший пройшов дорогами Другої світової війни, аж до Берліна, а тітка була
зв’язковою в УПА. За це, власне, була репресована.
Немаловажним у виборі професії було й те, що до 18
років я жив у селі, де дислокується прикордонна застава, і бачив вишкіл та нелегку службу військовиків. І, дякувати Богу, що так склалися обставини і я став курсантом
Львівського політичного училища, факультету журналістики, до речі, єдиного військового факультету в усьому
Радянському Союзі, хоча командири настійливо рекомендували мені вступати в Рязанське повітрянодесантне училище. В той час в Україні швидкими темпами
розвивалися демократичні процеси, й зрозуміло, що
вони не обминули й мене. Ми з товаришем займалися
розповсюдженням патріотичних листівок та, більше того,
були причетні до знесення пам’ятника Леніну на території нашого училища. Це, звісно, не сподобалося командуванню, в складі якого переважно були офіцери
радянської закалки, і я опинився на межі виключення.
Я вже навіть й намірився повернутися у військову частину для продовження служби. Але, знову ж, з допомогою невидимих потойбічних сил, мені поталанило залишитися в курсантському середовищі, щоправда, я продовжив навчання вже на командному факультеті. Хоча
й надалі займав патріотичну позицію і цього не приховував ані від однокурсників, ані від командирів.
Закінчивши навчання, мене, лейтенанта, скерували
для подальшого проходження служби в Автономну Республіку Крим, у підрозділ спеціального призначення.
Дальше були інші військові частини повітрянодесантних військ, Сил спеціальних операцій. У своїй військовій
кар’єрі я пройшов усі звання. Починаючи від матроса –
до полковника. Правда, не був лише прапорщиком
(мічманом) та молодшим лейтенантом.
– У багатьох виникне запитання: як так сталося, що кадровий військовий, який досконало знає
своє ремесло, вирішив стати депутатом Верховної Ради України?
– Ну, як вирішив? Я це , в принципі, не вирішував. У
2014 році, напередодні виборів до Верховної Ради, до
мене звернулися представники партії «Народний
фронт» й запросили у свій список під №83. Я без жодного ентузіазму погодився, розуміючи, що стати депутатом шанси невеликі, та й бажання також не було. Так
пройшли вибори...
Якось виконуючи бойове завдання зі своїм підрозділом на лінії зіткнення, отримав дзвінок: мене повідомили про те, що я негайно маю з’явитися в Київ для
оформлення процедурних питань і складання присяги
депутата. Спочатку не повірив, подумав, можливо хтось
жартує, але згодом з’ясувалося, що усе це правда. Власне так я зайняв місце в сесійній залі нашого парламенту.
– Так склалися політичні обставини, що Ваша теперішня депутатська каденція виявилася нетривалою. І ось, бачу, Ви знову кандидатуєте до Верховної Ради, але вже з іншою політичною силою.
– Ви, очевидно, знаєте, що я балотуюся п’ятим у списку Радикальної партії Олега Ляшка. Зразу хочу наголосити, що, даючи згоду на це, я в деталях ознайомився з
програмою радикалів, яка на сто відсотків мені імпонує. В ній відображені мої життєві принципи та переконання. Ті перспективи, які б я хотів бачити в майбутньому в нашій державі. І я маю політичну волю і бажання
втілювати їх в життя. Давайте по пунктах. Упродовж майже 30 років ми бачимо бардак, хаос і розруху в Україні.

Це наслідки того, що в державі немає сильної вертикалі, немає господаря, немає відповідальності. Нас всюди обманюють. В аптеках продають фальсифіковані
ліки, людей споюють сурогатним алкоголем, а влада та
правоохоронні органи закривають на це очі. З 400 депутатів Верховної Ради ходять на роботу лише чверть.
Постійно триває боротьба між президентом і прем’єрміністром, які мали б насправді працювати злагоджено, для однієї мети – кращого майбутнього України. Але,
на жаль, вони думають не про державу, а про власні

рейтинги та статки. Тому наша партія пропонує скоротити кількість депутатів до 250, міністрів – до 10. Ми зробимо все для того, щоб в парламенті було ухвалено закон про імпічмент та тимчасові слідчі комісії, які стануть
запобіжником для всіх узурпаторів влади, нечесних чиновників. Ми працюватимемо над тим, щоб здійснити
справжню судову реформу, щоб суддів та прокурорів не
призначали, а обирали, як це є в США. І щоб кожен українець був упевнений, що, звернувшись до суду, він знайде тут правду. Ми зробимо так, щоб приватна власність,
конституційні права і свободи громадян були повністю
захищені.
Наступне. Маємо зробити все для того, щоб в Україні
відбулася ротація еліт. Зараз чиновницька рать пересідає лише в різні кабінети, перетасовуючись, як колода карт. А у владу мають прийти молоді талановиті хлопці
та дівчата, а не мажори за сприяння впливових батьків.
Ми рішуче будемо боротися з корупцією, яка є основною причиною бідності в Україні. Ми маємо надзвичайно багату державу, але розграбовану й принижену. Молоді люди змушені їхати на заробітки, щоб прогодувати
свої сім’ї, або ж придбати житло. Ми зробимо так, щоб
депутати і міністри не їхали лікуватися за кордон, а робили це там, де пересічні громадяни – у вітчизняних
лікарнях.
Ми доможемося того, що ціна на газ та комунальні
послуги буде обгрунтованою і справедливою. Люди не
платитимуть величезні суми, які здебільшого осідають
в кишенях олігархів. Ми зробимо, що людина праці матиме гідну зарплату та повагу, а на старість – і достойну
пенсію. Україна має перетворитися з сировинного придатку для Європи в державу новітніх технологій. Талановитих молодих людей у нас – багато. Але, на жаль,
вони шукають щастя в інших державах.
Як Еміратам Господь дав нафту, так Україні землю.
Ми могли б годувати весь світ, а насправді самі ходимо з
протягнутою рукою й просимо кредити. Сьогодні влада
хоче змусити селян віддати землю за безцінь, щоб потім
продати її транснаціональним корпораціям та зробити
українців батраками. Щоб цього не сталося, ми ініціюємо зміни до Конституції, якими назавжди закріпимо
землю за українськими селянами та зробимо основою
аграрного устрою України фермерське господарство.
Сільське господарство, як в усьому світі, потрібно дотувати – як у великих сільськогосподарських підприємствах, так і в приватному секторі. Зрозуміло, що це торкнеться й нашого регіону. Турківщини зокрема, за який я
завжди переживаю і готовий працювати день і ніч, щоб
навести тут порядок. Хоча розумію, що в Карпатах великих врожаїв пшениці чи кукурудзи не буде, як на Сході чи
Півдні України, але ми маємо ліс, і вже зараз треба
зупинити його варварську вирубку, а більше займатися
лісовідтворенням, використовуючи державні кошти та
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закордонні гранти. Карпати – це не лише легені України, а й усієї Європи. Наша політична сила буде працювати й над тим, щоб врегулювати питання щодо розвитку туризму в гірських районах. Створимо сприятливий
клімат для інвесторів, у плані пільгового оподаткування
та кредитування.
– Іване Івановичу, цікаво почути Вашу думку як
кадрового військового щодо дальшого розвитку російсько-українського конфлікту, хоч насправді – це
війна.
– Так, для мене це питання близьке й надзвичайно
болюче. Я неодноразово побував у зоні бойових дій,
більше того, тут загинуло чимало моїх бойових побратимів. Війна забрала й продовжує забирати найкращих
наших людей. Власне тому я готовий робити все, щоб в
Україні настав мир, але не ціною капітуляції, як це пропонує сьогодні багато політиків. Наша мета – перемога.
А щоб вона настала, ми маємо бути єдині, збудувати
сильну економіку, відкинути власні амбіції й працювати
на державу. Крім цього, важливе завдання – зробити
нашу армію ще сильнішою. Військові на фронті повинні
знати, що держава їх цінує, надає соціальні гарантії їхнім
сім’ям.
Повірте, мені боляче дивитися, коли, прикриваючись
патріотизмом, чиновники різних рівнів розкрадають
бюджетні кошти, при цьому, одягнувши вишиванки, б’ють
себе в груди, що вони чесні та найсправедливіші. Із середовища українців треба викорінити бацилу ненависті,
а утвердити взаємоповагу та довіру, любов до ближнього. І найголовніше – маємо повірити в себе, що ми –
велика нація, яка може перемогти ворога.
Принагідно хочу звернутися до всіх моїх земляків, тих,
хто мене знає, та й незнайомих, проголосувати на виборах 21 липня за Радикальну партію Олега Ляшка, яка
готова брати на себе відповідальність і має всі потенційні можливості зробити Україну багатою, справедливою і заможною.
– Іване Івановичу, користуючись нагодою і розуміючи, що Вам небайдужий рідний Турківський район,
хочу запитати: кого з кандидатів по нашому мажоритарному 125-му виборчому округу Ви підтримуєте?
– Скажу чесно, я не знаю багатьох з тих, хто засвітився у списку. Очевидно, вони досі були не публічними особами, а якщо десь і займалися політикою, то можливо
на районному чи обласному рівні. Але бачу в їхніх програмах чергові популістські обіцянки, щось на зразок
зробити з Турківського району малу Швейцарію, уже
завтра заборонити вирубку лісу, чи за місяць розвинути
тут туризм. Я не піддаю сумніву достойність кожного,
але, на моє глибоке переконання, жителі Турківщини
мали б підтримати діючого депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського, який вже зробив чимало добрих справ для Турківського району, і округу взагалі. Взяти його величезні зусилля щодо відкриття пункту пропуску з Республікою Польща. Повірте, я це кажу
не як стороння людина. Разом з Андрієм Ярославовичем мені довелося побувати у скаладі української делегації в наших сусідів, і я бачив, на якому високому рівні і
як предметно ідуть перемовини. Звичайно, ці критикани, що запускають у Фейсбуці різні нісенітниці, цього не
можуть бачити, бо для них все, що не вкладається у
їхній фальшивий патріотизм – це неправда, обман і т. ін.
Їм треба нових облич. Може таких, як бачимо після президентських виборів в Україні. А що маємо? Повертаються в Україну злочинці з команди Януковича, в Києві
суд приймає рішення про зміну назви вулиць Степана
Бандери та Шухевича. Європа, бачачи цей хаос, відвертається від України. Про це свідчать останні події в ПАРЄ,
де Росія стала повноправним членом. І що ви думаєте?
Хтось Україні сказав слово з цього приводу? Ні. Всі вичікують, а Андрій Лопушанський та ще декілька українських парламентарів, на весь світ заявляють про небезпеку, що нависла над нашою державою.
Також хочу наголосити, що з 2014 року Андрій Ярославович активно займається волонтерством, допомагаючи фронту, реабілітацією учасників АТО, особливо
поранених, та оздоровленням членів їх сімей.
Звичайно, я не можу, та не маю морального права
змушувати когось голосувати за того чи іншого кандидата по 125-му виборчому округу. Але я переконаний, якщо
ми оберемо Андрія Лопушанського, то район від цього
лише виграє. І тоді матимемо довгоочікуваний пункт
пропуску з Республікою Польща. Для мене тут немає
ніякого сумніву. Отже, думаймо і будьмо мудрими.
– І наостанок, Іване Івановичу, декілька слів про
свою сім’ю, чи вже перебралася до Києва?
–Моя мама мешкає в с. Лопушанка, а сім’я уже впродовж багато років в м. Миколаїв. Дружина родом із с.
Лімна нашого району, теж військовослужбовець десантно-штурмових військ. Я – багатодітний батько, маю
трьох дітей. Син – студент медичного вузу, дочка – учениця 9 класу, а молодша дочка – учениця 4 класу. Мене
та мою сім’ю ніколи не проводили по життю впливові
родичі, чи якісь люди з особливими зв’язками, я всього
звик домагатися сам. Як вчили батьки, бути чесним, вірно
служити і захищати нашу неньку-Україну. Я глибоко переконаний в тому, що, не дивлячись ні на що, наша держава буде багатою, справедливою і заможною. Українці
– велика нація. Яка заслуговує на це. Слава Україні!
– Дякую за розмову.
Розмовляв Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Микола ЯВОРСЬКИЙ:

«ËÞÄÈ ÎÁÐÀËÈ ÑÂÎÃÎ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ
ÇÅËÅÍÑÜÊÎÃÎ ² ÒÅÏÅÐ
ÂÈÁÅÐÓÒÜ ÑËÓÃÓ ÎÊÐÓÃÓ»
Знайомтесь: Микола ЯВОРСЬКИЙ - кандидат у народні депутати України по 125-му виборчому округу (Самбір, Старосамбірський, Турківський, Сколівськии райони). Йде за підтримки партії Президента Володимира Зеленського. 1981 року народження, мешканець Розлуча Турківського району, директор
будівельної компанії. Одружений, троє дітей. Ніколи не займався політикою , однак останні роки очолює громадську організацію «Українці Мають Право». Його просто дістало безправ’я людей, яких треба захищати від корупціонерів, минуле владне беззаконня та й взагалі - його терени стали Богом забутим краєм. Час повертати справедливість.
-Чи не боїтеся ви гострих
рейтинг «Слуги народу»
запитань? Якщо так, то розі високий.
почнемо. Для нас завжди було
-Президент не так
загадкою: яким чином люди
довго на своїй посаді.
потрапляють під бренди модЧи задоволені ви як
них провладних партій. От
член команди його первас, наприклад, підприємця з
шими кроками?
Турківщини, Володимир Зе-В Україні люди завжленський точно не знав, але
ди невдоволені владою
чомусь висловив підтримку.
та погодою. І це давня
-Моє бачення збігається з протрадиція…
Давайте
грамою Президента Володимидамо чоловікові покерура Зеленського, я співпрацюю з
вати певний час, а тоді
його командою на теренах
запитаємо. Як би це дивЛьвівщини і мого краю. І тому я
но не звучало, однак ще
не творю таємниці з того, що
не зламана система посаме ця команда запропонувапередньої влади, на
ла мені здобути мандат у гірськоключових посадах ті, які
му краю. А якщо вже хочете знай були. Тому говорити
ти більше, то немало інших
про зрушення – уже і непартій так само пропонували
гайно – трохи зарано. Я
мені висунення.
вважаю, що Президент
-Чи не здається вам, що ті
свідомо пішов на позапартії, які виникають під вичергові вибори, аби якобори, згодом дуже зле закінчумога швидше зламати те старе,
ють свою ж політичну кар’єяке гнітить людей.
ру.
-Давайте ще одне провока-Якщо ви маєте на увазі трьох
ційне запитання: хто вам скапопередніх Президентів, то так
зав, що ви готові працювати
воно і було. Думаю, народ Україв парламенті?
ни висловив таку підтримку пану
-Я здобув певний виробничий
Зеленському, якої його попередта життєвий досвід, я знаю, що
ники не мали, і навіть мріяти не
означає створювати нові робочі
могли. Це рівень довіри, який
місця і давати людям гідну зарми не дамо опустити. Тому наші
плату, я знаю, як платити податоднодумці йдуть до влади, тому
ки, а тому вважаю, що у парла-
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менті мають бути не пустослівні
політики, а справжні слуги народу. Може то нескромно казати заздалегідь, але наша команда, вивчивши ситуацію на Підкарпатті, уже напрацьовує два законопроекти, зокрема з приводу туристичного бізнесу та розвитку та збереження лісів. Є й
інші плани…
-У нас є серйозна проблема
у тому, що як тільки ми когось обираємо у парламент,
так вони відразу про нас і забувають. Чи не станеться
так само з вами?
-У дні пленарних засідань я
буду в Києві, бо Президент
ініціює закон про штрафи для
прогульників, і я не можу підводити Президента, його команду
і своїх виборців. У всі інші дні буду
на окрузі. Причому, як тільки
буду їхати з Києва, то зупиняти-

муся у Самборі, Старому Самборі, Турці, а виїжджати – через
Сколе.
-Кого з конкурентів найбільше остерігайтесь?
-Я не сумніваюся у тому, що всі
вони гідні і достойні, але наш
народ розумний та виважений.
Люди обрали свого Президента
Володимира Зеленського і тепер виберуть слугу округу.
Володимир ПИЛИПІВ.

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÎÁÈÐÀÒÈÌÅ ÍÎÂÎÃÎ
ÏÐÅÌ’ªÐ-Ì²Í²ÑÒÐÀ
20 травня під час інавгурації новий Президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради. Відповідно до законодавства, позачергові вибори до парламенту мають відбутися вже наприкінці липня.
Політологи стверджують, що нинішні дочасні
вибори будуть передусім
виборами
прем’єрміністра, який у парламентсько-президентській
республіці має великі повноваження і який займатиметься питаннями економіки та соціального захисту населення.
Уже за місяць на наступних парламентських
виборах ми віддамо свій
голос за політичну силу,
лідер якої очолить реформаторський Кабмін. Нагадаємо, що за Конституцією,
кандидатуру
прем’єр-міністра висуває парламентська більшість – надалі вже
новий голова уряду та Президент спільно відповідатимуть за країну.
За нещодавніми прогнозами соціологів, до Верховної Ради цього
разу пройде 5-6 партій. Одна із них – ВО «Батьківщина», на чолі з
Юлією Тимошенко. У цій, дуже непростій для України, ситуації, лідер
«Батьківщини» видається найбільш підготовленим кандидатом на
посаду прем’єр-міністра. Іншим кандидатам, по-перше, забракне
авторитету, щоб консолідувати довкола себе парламент. По-друге,
новачок без досвіду просто не потягне той обсяг роботи, який на
нього звалиться разом із посадою голови Кабміну.
Юлії Тимошенко додає балів те, що вона була найкращим очільником уряду за всю історію України: вона двічі стояла на чолі Кабміну й досягла відчутних результатів. Це Тимошенко запровадила
чесну приватизацію: 2005 року вона забрала в олігархів «Криворіжсталь» і Фонд держмайна продав підприємство на прозорому аукціоні за фантастичні 4,8 млрд. доларів США!
Уряд Тимошенко знайшов змогу підвищити зарплати лікарям, учителям, бібліотекарям, музейникам, започаткував виплати при народженні дітей, державним коштом оформлював сертифікати на
приватизацію землі селянами.
Перевагою лідера «Батьківщини» над іншими можливими кандидатами на прем’єрське крісло є те, що Тимошенко вже має готову програму економічних реформ «Новий курс України», яку вона
розробила спільно з фахівцями напередодні президентських виборів. Програма містить покроковий план державних перетворень
в інтересах усіх українців.
«Цей документ зроблений не під вибори, а для України. Якщо ми
– відповідальні політики, то зобов’язані реалізувати всі пропозиції
й зробити Україну щасливою. У цьому я бачу покликання нашої команди», – не раз повторювала лідер «Батьківщини».
Олександр БОНДАР.
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ЧОМУ ВАСИЛЬ КУРІЙ ІДЕ В НАРДЕПИ?
Василь Курій, народився, виріс, проживає на Старосамбірщині. Веде сімейний бізнес в Самбірському та Старосамбірському районах . Один з найактивніших депутатів Старосамбірської районної ради, в окрузі відомий своєю боротьбою
з незаконними вирубками лісів. Дослідник історії рідного краю, автор краєзнавчих праць та публікацій.
Ми поспілкувалися з Василем про те, чому він вирішив іти в нардепи та яким бачить наш край у майбутньому.
«У 2015 році я став депутатом Старосамбірської районної ради. За ці чотири роки максимально скористався довірою людей
та депутатським мандатом для розвитку Старосамбірщини. Ми з командою зробили багато корисного, але, водночас, прийшло
усвідомлення, що для того, щоб зреалізувати головну мету (про неї розповім пізніше), потрібні мандати більшої ваги, більшої довіри. Просто
потрібні більші можливості».
Метою-масимум, яку перед собою ставить кандидат, є прекрасний, успішний та процвітаючий карпатський край. На Прикарпатті мають добре
працювати органи місцевого самоврядування та державні інституції, малий та середній бізнес.
«Зараз картина дещо інша. Наш край розглядають радше як якусь
сировинну базу, як дуже депресивний регіон, де можна незаконно придбати дешеву деревину. Насправді, незаконна діяльність у лісі – це чи не
єдиний вид бізнесу, який успішно процвітає в межах округу», - каже Василь.
Головним лозунгом передвиборчої кампанії кандидата є слова «Такий, як ти». Василь пояснює, що таким чином хоче показати своїм виборцям – він нічим не відрізняється від них.
«Мене, як і усіх мешканців нашого краю, болить за Карпати, що постійно лисіють. Мене болить, що обіцяна децентралізація обертається закриттям шкіл та медичних пунктів. Болить, що громадам постійно доводиться випрошувати гроші у бюджетів вищих рівнів. Що молодь змушена
покидати наш край у пошуках заробітків. Реальних реформ практично немає, є лише їх імітація. А найбільше болить реванш
проросійських сил у всіх куточках України, які формують колону і йдуть захоплювати владу на парламентських виборах», - додає
кандидат.
Василь каже, що його висунула не партія, а йде за підтримки простих людей. Тому фінансування його кампанії мінімальне –
здебільшого буде покладатися на друзів, побратимів, волонтерів.
Вікторія ПІДЛУЖНА.

Профспілковий комітет і колектив
Боринського
професійного ліцею народних промислів і ремесел сердечно вітають з ювіл е й н и м
днем народження чергового по гуртожитку Івана
Олексійовича Михайлишина і бажають шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я міцного та
щастя рясного.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без
ліку,
Щасливого, доброго довгого
віку.
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Традиційно, уже впродовж багатьох років, 23 червня в Україні
відзначають День державної служби. По правді кажучи, широкий загал громадськості по-різному, іноді досить критично,
відноситься до роботи державних службовців. Але насправді
їхня робота важлива й потрібна, і люди, які тут працюють, у
переважній більшості, виконують покладені на них обов’язки
чесно і сумлінно, гордо несучи це звання, хоча є й поодинокі
винятки головотяпства та безвідповідальності. Але в переддень, чи в день професійного свята, про це аж ніяк не варто
згадувати.
Напередодні професійного
свята в актовому залі Турківської районної ради зібралися
держслужбовці апарату держадміністрації, відділів та управлінь, а також ті, що працюють на Турківщині у відокремлених підрозділах обласних уп-

равлінь. З вітальним словом до
присутніх звернувся перший заступник голови РДА Микола
Яворський. Він подякував своїм
колегам за відповідальну щоденну працю, яка не завжди є помітною для стороннього ока, а
тому буває, що й не належно
оцінена. Державних службовців
Турківщини він назвав єдиною
командою, якій під силу вирішувати найскладніші завдання. І це
не пусті слова, а життєва реальність, яка неодноразово
була підтверджена практикою.
Добре слово подяки він знайшов
для всіх держслужбовців, що виконують, в силу своїх посадових
обов’язків, різнопланові завдання.
Далі слово взяв керівник апарату райдержадміністрації Мирон Бойко, який є головним державним службовцем в районі,
адже, як відомо, голова райдержадміністрації і його заступники не мають цього статусу. Мирон Іванович також відзначив
важливість непростої роботи
державного службовця і просив
колег гідно нести це почесне
звання.
Затим відбулася процедура
нагородження. За сумлінне виконання службових обов’язків та
з нагоди професійного свята –
Дня державної служби – почесною грамотою РДА нагороджено: Мирона Бойка – керівника
апарату РДА, Світлану Баган –
головного спеціаліста з інформаційної діяльності, комунікацій
з громадськістю та молодіжної
політики апарату РДА, Любов

Білевську – головного спеціаліста відділення ведення Державного реєстру виборців апарату
РДА, Світлану Вовчанську – провідного спеціаліста відділу
фінансово-господарського забезпечення апарату РДА, Валентину Костевич – завідувача сек-

торів РДА, Оксану Манюх – начальника відділу освіти РДА, Михайла Юсиповича – головного
спеціаліста відділу освіти РДА,
Мирона Волчанського – провідного спеціаліста відділу освіти РДА, Ірину Дзондзу – головного спеціаліста сектору агропромислового розвитку РДА, Катерину Чудак – головного спеціаліста відділу містобудування та
архітектури РДА, Ірину Стебівку
– начальника служби у справах
дітей РДА, Світлану Леневич –
провідного спеціаліста служби у
справах дітей РДА, Михайла Павловича – завідувача сектору з
питань цивільного захисту РДА,
Стефанію Гошовську – начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського
забезпечення- головного бухгалтера фінансового управління
РДА, Михайла Хорта – начальника управління Державної казначейської служби України у Турківському районі Львівської області, Миколу Дем’яна – головного спеціаліста відділу у Турківському районі Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області.
Прийшов привітати державних
службовців, з якими доводиться співпрацювати щодня, й голова районної ради Володимир
Лозюк. Після подячних слів за
співпрацю, зазвичай, в часі підготовки багатьох сесійних питань,
Володимир Омелянович також
вручив нагороди – почесні грамоти колективу РДА, фінансовому управлінню РДА та начальнику відділу економічного розвитку і торгівлі РДА Тетяні Курус. І це
не випадково, адже фінансові та
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Профспілковий комітет і колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел сердечно вітають
з ювілеєм юрист-консульта ліцею – Оксану Борисівну Надич і бажають шановній ювілярці родинного тепла, безмежної радості, Божої опіки на довгій
життєвій стежині.
Хай же літа пропливають водою,
Щастям вихлюпують із берегів.
Ви залишайтесь завжди молодою,
Черпайте радість із сонячних днів.
Хай поважають Вас люди хороші,
Світлим, веселим буде майбуття.
І Вам не бракує здоров’я і грошей,
Благодаті – на щедрі і довгі літа.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею сердечно вітає з ювілеєм – 60-річчям – завідувача господарства Івана Миколайовича Гошівського і бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я, світлих і радісних днів
у житті, родинного тепла, достатку, миру, Божої
ласки на довгі і щасливі роки життя.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Хай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає директора школи Дарію Володимирівну Надич з днем народження, яке
відсвяткувала 25 червня.
Бажаємо Вам, шановна, міцного здоров’я,
подорожувати країнами щастя, зустрічати
світанки натхнення, радіти кожному дню,
летіти до успіху, кохати усім серцем, долати
будь-які труднощі, завжди знаходити своє
місце під сонцем у житті.
Хай волошками цвітуть літа прекрасні,
Хай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки радість –
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАШИХ ПАЦІЄНТІВ

тору роботи з персоналом апарату РДА, Вікторію Москаль – головного спеціаліста сектору роботи з персоналом апарату РДА,
Аліну Чудак – головного спеціаліста загального відділу апарату РДА, Миколу Гута – начальника управління соціального захисту населення РДА, Іванну Кожан
– заступника начальника управління – начальника відділу
фінансово-господарського забезпечення та роботи з персоналом УСЗН РДА, Тетяну Курус –
начальника відділу економічного розвитку і торгівлі РДА, Олександру Кубан – начальника
служби- державного реєстратора служби державних реєстра-

економічні питання займають
левову частку від загальної
кількості всіх сесійних. При цьому Володимир Омелянович наголосив, що в день професійного свята нагороджувати можна
ще багатьох і багатьох державних службовців. Але найбільшою
нагородою для тих, кому довірено функції державного управління, є вдячність людей, які з
різних питань часто звертаються в райдержадміністрацію.
Власне, від того, з яким настроєм
вони виходять з кабінету чиновника, формується ставлення до
державної служби взагалі. Про
це треба пам’ятати.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Нещодавно Церква євангельських християн із Німеччини
зробила турківчанам приємний сюрприз – подарувала Турківському районному центру первинної медико-санітарної допомоги два медичних апарати – ультразвуковий діагностичний
апарат і кювез (інкубатор) для новонароджених. Так, як центр
використовувати кювез не може, бо не має такого профілю
обслуговування (адже це є спеціалізована допомога, а центр
надає тільки первинну) то головний лікар РЦ ПМСД Микола
Яцкуляк з великим задоволенням передав апарат своїм колегам із пологового відділу.
Лікар-неонатолог пологового відділу Турківської КЦРЛ Валентина Яворська, оглянувши кювез, не могла не висловити своє задоволення від такого подарунка:
– Щороку все більше діток народжуються і виходжуються з критично малою вагою. Для того, щоб виходжувати малюків, потрібні
ось такі інкубатори, яких взагалі немає в нашому пологовому відділі.
Ціна одного інкубатора для новонароджених – близько 500 тис.
грн. Апарат – просто супер, новий, хороший, багатофункціональний, якісний, не був у користуванні. Звичайно, що в ньому нам ще
потрібно буде розібратися, тому що ми не працювали з кювезом.
Це нова для нас технологія роботи з таким апаратом, але ми запросимо в Турку спеціаліста зі Львова, він проведе інструктаж і кювез
будемо при потребі використовувати.
– Ультразвуковий діагностичний апарат буде стояти в кабінеті лікаря сімейної медицини Тетяни Козлятнікової. Ми поки що не маємо
спеціаліста по роботі з таким апаратом, але можливість навчитися
є, адже в нашій лікарні є хороші спеціалісти, які можуть стати непоганими інструкторами. Я впевнений, що з часом апарат будемо використовувати за призначенням. Ми щиро вдячні нашим друзям за
цей безкорисливий, благодійний поступок Їхня допомога – відчутна
підтримка для наших пацієнтів, – наголосив Микола Петрович.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ЗА БРОНЕЖИЛЕТ –
СВЯТИЙ ХРЕСТ І
БІБЛІЯ
З початком російської агресії на Сході нашої країни, у 2014 році, особливо
гостро постала потреба присутності священиків у війську. Церква почала
офіційно запроваджувати капеланство, призначаючи священнослужителів у
військові формування для душпастирської місії. Лише УГКЦ за роки цієї війни
провела більше 650 ротацій військових капеланів у зону бойових дій. А взагалі
в армії на волонтерських засадах пройшли службу майже 5 тисяч капеланів.
Тож важливо, щоб ті священики, які перебувають у зоні проведення бойових
дій, мали від нас особливу шану, опіку, духовну та молитовну підтримку. Сьогоднішнім гостем редакції газети «Бойківщина» є військовий капелан 81-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України, о Василь Іванюк (Краматорський деканат УГКЦ). Удостоєний багатьох високих нагород – і державних, і військових, і волонтерських. Він – наш земляк. уродженець с. Верхня Яблунька.
– Отче Василю, розкажіть, як доля
привела Вас, корінного бойка, на східні
терени?
– Бригада, в якій я служу, дислокується
в Краматорську Донецької області. До
речі, з 12 квітня по 5 липня 2014 року
тривали запеклі бої за Краматорськ. І
лише в результаті поразки в боях за Слов’янськ, сили ДНР покинули Краматорськ
і його зайняли українські військові. Це
дуже патріотичне місто. Більше двадцяти років тому я прибув у Краматорськ –
на служіння. Працюю серед наших переселенців – греко-католиків, багато з яких
– вихідці із Надсяння. У 1990- 1991 роках туди прибули мої односельці – о.
Мирон Семків, чину Святого Василія Великого, далі за ним – о. Микола Крецул,
ну, а згодом поїхав і я. Тобто ми троє розпочинали там місіонерську священичу
діяльність, стали зводити церкви. І на
сьогоднішній день у Краматорському деканаті є близько 40 парафій, в тому числі
6 у військових підрозділах. За час свого
служіння зареєстрував 8 парафій, збудував усюди греко-католицькі храми.
– Тож, як зустріли Ви початок несподіваної, неоголошеної росіянами
війни?
– У 2014 році, коли розпочалася війна,
разом з сином пішов на фронт. Син і по
сьогоднішній день служить у бойових
підрозділах ЗСУ. З перших днів війни, безперечно, потрібна була матеріальна допомога для військових, з середини 2015го надавали більше духовну допомогу
солдатам, а зараз вкрай необхідна серйозна духовно-психологічна робота з
військовими, тому що випливло назовні
таке поняття, про яке раніше ніхто навіть
й не згадував, і воно не було для нас колись таким актуальним, як бойовий стрес
і ПТСР – посттравматичний синдромний
розлад. Саме якраз цими проблемами
я і займаюся. Вивчаю, як уникнути, або ж
як безболісно вийти із ПТСР, і стараюся
застосовувати цю методику у повсякденному військовому побуті. Також у 201415 рр. була велика потреба у допомозі
переселенцям, адже маса людей ринула з окупованих територій, із зони бойових дій, на підконтрольну Україні землю.
І саме тим місцем, де знаходили переселенці розраду, допомогу, порятунок, стала церква. Тому я служив з перервами:
то їздив у підрозділи, на передову, а коли
повертався, працював з переселенцями,
особливо інтенсивно – після звільнення
Краматорська. Ми на парафії зробили
пункт з надання допомоги переселенцям. І завдяки величезній, я би сказав,
колосальній, підтримці Тернопільської
митрополії греко-католицької церкви та
мешканців, влади, церков м. Дрогобич і
Дрогобицького району, нам вдалося
організувати безперебійну, велику волонтерську роботу. А співпрацював з представниками Дрогобича і Тернополя тому,
що вони якимось чином першими вийшли на мене. З жовтня 2014-го по квітень
2015-го ми роздали близько 200 тонн
одягу потребуючим. І це не за рік. а. вважати, за одну зиму. Як тільки привозили
нам якусь гуманітарну допомогу, а вона

надходила фурами, бо тоді дійсно
об’єднався народ і допомоги було багато, ми все це приймали і сортували. Весь
теплий одяг йшов на фронт. Я возив цю
допомогу хлопцям, тому що направду
була біда, солдати голодували, мерзли,
бракувало медикаментів. Але завдяки

потужному здвигу народу, вдалося зупинити агресію ворога і не дозволити дальше їй розповзтися. Я вважаю, що цей
спротив зробили не тільки добровольці
та військові, а й прості пересічні громадяни, які дружно взялися допомагати
фронту.
Ми так поринули у благодійну
діяльність, що невдовзі виникла ініціатива створити у Краматорську благодійний
фонд «Карітас Краматорськ»», а мені
випала доля стати директором цього
фонду. Величезні кошти йшли на благодійність. Якщо говорити про цифри, то
вони вражаючі. Приміром, наша парафія
організувала збір, і за одну зиму роздали
потребуючим 21 тонну продуктів. По кілограму людям ділили гречку, рис, макарони, це було для них велике. Мали місце
випадки, коли люди по 3-4 дні нічого не
ївши, непритомніли. З початком роботи
«Карітасу» утворилася волонтерська
організація і ми ще інтенсивніше стали
працювати. На сьогоднішній день це один
з найбільших «Карітасів» в Україні – як
чисельно, так і за обсягами надання допомоги військовослужбовцям.
– Отже, Ви як священик-капелан завжди були і є поруч з бійцями…
– Згодом, коли капеланська служба
більш-менш систематизувалася, мені
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запропонували служити у війську. Спочатку це було як відрядження, і мені з цим
було простіше, адже я жив у зоні бойових
дій – поруч з лінією фронту, тож, в принципі, мені не потрібно було щодня ночувати в окопах і бліндажах, хоча деколи й
залишався. Прибувши як військовий капелан на передову, спершу побачив, що
стаю наче тягарем для військових, вношу
якусь певну нервозність в їхню роботу,
відволікаю, тому що капелана бережуть.
Кожен з бійців має якусь роботу, якесь
конкретне завдання, а тут приїжджає капелан, і його потрібно прийняти, захистити від куль. Поруч, прикриваючи мене
собою, завжди стояли 2-3 автоматники.
Хоча ми також маємо свій бронезахист,
шоломи, але все одно бійці дуже дорожать капеланами. Зрозумівши це, нам
довелося роботу систематизувати і вдосконалити. На сьогоднішній день ми маємо свій особовий склад, добре знаємо,
куди нам найбільше потрібно, знаємо
людей, яких поділили на певні групи ризику – за характером. Знаємо, як до кого
підійти і що кому сказати. Зараз більшменш стабілізувалася обстановка в зоні
бойових дій, бо немає мобілізованих.
Мобілізація – це була постійна плинність,
через яку проходило сотні людей, взагалі
не військових, які не розумілися на тактиці ведення бою, на зброї, було багато
людей, що зловживали алкоголем.
Це правда. Тепер уже контрактна армія, тож коли приходить служити
контрактник (на 3 роки, чи хоча б на
рік ), ти вже його добре знаєш. Тим
більше, що багато з них уже мають
досвід бойових дій. І мені, також учаснику бойових дій, набагато простіше
працювати з цими людьми, бо розмовляємо, як мовиться, однією мовою і розуміємо один одного з
півслова.
Зараз у військових капеланів багато напрацювань, що потрібні ветеранам та тим військовослужбовцям, які згодом прийдуть в цю категорію. Найбільше болить і найбільше переймаємося роботою з особами із посттравматичним синдромним розладом. Я сам розумію таких
людей, бо також маю ПТСР – сняться військові, бої, виніс поранених,
дітей, вибухи мін і т. ін. Вранці завжди встаю розбитий, ноги болять, і так
продовжується багато років, але,
дякувати Богу, потрохи проходить.
Був контужений у 2015 році. Не мав
часу на лікування, але зараз чую на
обидва вуха, голова не так часто болить, помалу проходить. І це нормальне явище для будь-кого, хто був
на війні. Зброя там працює дуже потужна, сучасна, і вибух в кількох метрах може вибити будь-кого із колії.
Але продовжуємо служити. Найгірше, як я вже казав, коли людина отримує
бойовий стрес. Ми вже навчилися таких
людей ізольовувати, надавши їм першу
духовну, психологічну допомогу, щоби бойовий стрес, який отримує людина в часі
бою, не переріс потім у ПТСР.
Зараз приїхав на кілька днів у відпустку
до рідних, до рідного села. Насолоджуюся чудовими краєвидами Карпат, цілющим карпатським повітрям.
–
А ще я щиро вдячний Турківській
районній державній адміністрації за те,
що запросили мене в День батька на
зустріч з громадськістю міста, тішуся, що
в особі голови Турківської РДА Олександра Лабецького та голови районної ради
Володимира Лозюка ваш район має тісну
співпрацю з учасниками бойових дій на
Сході України, що в м. Турка створено
чудовий музей учасників АТО, встановлено пам’ятний знак, як шана полеглим. Це
свідчить про глибоку повагу до кожного
нашого захисника.
– Отче Василю, коли, на Вашу думку, закінчиться війна?
– Коли ми будемо готові до її закінчення. Будь-яка війна дається народу для
опам’ятання. Коли народ опам’ятається,
що щось було не так, коли перестане
грішити, тоді й війна закінчиться.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Протопресвітер о. Ігор Стецишин і
церковний комітет церкви Успіння
Пресвятої Богородиці м. Турка (вул.
Горішня) щиросердечно вітають з
днем народження голову церковного комітету, активну, виконавську, ділову і добропорядну людину – Володимира Лук’яновича
Кітраля – і бажають шановному імениннику добра,
радості, міцного здоров’я, мирного неба над головою, родинного благополуччя, Божого благословення на многая і благая
літ!
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.

Дорогого, турботливого, чудового
сина, щирого, відвертого брата, найкращого у світі хресного батька, жителя с. В. Висоцьке Івана Миколайовича Кохана, який святкує
свій 35-річний ювілей,
від щирого серця і з
великою любов’ю
вітають мама Марія,
тато Микола, брати
Степан, Микола,
сестра Наталя,
братови Марія і
Тетяна, швагро Володимир, похресниця Ангеліна, племінники Вікторія, Владислав, Ілона, Андріана, Микола і Володимир. Рідні
бажають ювілярові міцного-міцного
здоров’я, світлої життєвої дороги,
сімейного затишку і мирного неба,
простого людського щастя, тепла і
поваги від добрих людей, любові і
шани від рідних дітей. Хай Мати Божа
Тебе охороняє, в душі панує мир і доброта, Ісус Христос здоров’я посилає
на многії-многії літа!
Дорогий наш ювіляре, з 35-річчям
вітаємо!
І від душі Тобі благополуччя бажаємо.
Щоб кожен був день сонячний,
Щоб Ти завжди був лише щасливий.
Щоб сльозинки з очей ніколи не
лилися,
Щоб посмішка на обличчі завжди
іскрилася,
Щоб жив у достатку, не відмовляв ні в чому собі,
Ми цей подарунок даруємо лише
Тобі.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження молодшу медичну сестру приймального відділення лікарні
Любов Іванівну Нанівську і бажають шановній
ювілярці
міцного здоров’я – з
роси і води, світлої
радості в житті, родинного тепла, любові від рідних, поваги від людей, рясних
Божих благословінь.
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш
вік!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

“ÒÀÐÒÀÊ” ÏÅÐÅÐÂÀÂ
ÁÅÇÏÐÎÃÐÀØÍÓ ÑÅÐ²Þ “ÊÀÐÏÀÒ”
Минулої неділі, в рамках чергового туру чемпіонату Львівщини з футболу серед команд другої ліги, турківські “Карпати”
приймали на своєму полі футбольний клуб “Тартак” із смт.
Підбуж Дрогобицького району.
Першими на поле вийшли
юнацькі склади команд. Тут турківчани абсолютно легко і просто перемогли суперників, з рахунком 8:1. Але це – закономірно, адже неозброєним оком
було видно, що хлопчаки з Підбужа були як мінімум на 2-3 роки
молодшими за наших футболістів, і як мінімум, на голову
нижчими. Проте це не завадило їм забити красень-гол прести-

жу.
У поєдинку між основними
складами для нас усе було набагато сумніше. Вже на перших
хвилинах матчу ключовий гравець команди Олег Бабич зазнав травми і продовжити гру не
зміг. Після вимушеної заміни
довелося на ходу міняти тактику
гри. Постійний натиск сильного
суперника ніяк не давав карпатівцям адаптуватися на власно-

му полі. Хлопці постійно помилялися і лише відбивалися. Майже кожна спроба контратаки
закінчувалася трохи далі центра поля. Ударів по воротах суперника практично не було. Натомість гравці “Тартака” виглядали досить пристойно, що і
підтвердилося взяттям наших
воріт у першому таймі.
У другій половині гри нічого
особливо не змінилося. Суперник продовжував нарощувати
натиск, гостро атакувати. Це
призвело до другого забитого
м’яча. А наприкінці матчу зневірені та знесилені карпатівці пропустили втретє. Цього разу –
практично без бою.
Тож після розгромної домашньої поразки турківські “Карпати” скотилися з першого місця
турнірної таблиці – на четверте.
Юнаки – наразі другі.
Наступну гру турківчани
проведуть у неділю, 30 червня, на виїзді у с.Берездівці Миколаївського району.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

“КУБОК ЛЕВА – 2019”
Çá³ðíà êîìàíäè Òóðê³âñüêîãî ðàéîíó âçÿëà ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ ç øàøîê
22-23 червня у Львові відбувся відкритий міжнародний турнір з шашок “Кубок Лева – 2019 ”
участь в якому взяли 57 спортсменів з різних куточків України, а також Куби, Нігерії та Гани.
У турнірі змагалися одночасно дорослі, юнаки та дівчата. У змаганнях взяла участь і збірна
команда Турківського району, у складі Ігоря Комарницького, Богдана Москаля, Ганни Мамчук
та команда Турківської ДЮСШ “Юність” за яку
виступали Андрій Кузьо, Ірина Малетич, Софія
Марусяк та Діана Ференц.
Андрій Кузьо (тренер Богдан Москаль) посів
ІІІ місце у групі до 13-ти років. У загальному заліку перемогу отримав чинний чемпіон України, майстер спорту Євген Івашко (м.Дніпро),
другим став майстер спорту Кирило Іванов, багаторазовий призер України (м.Кам’янське), а
третьою була чемпіонка світу, гросмейстер Олена Коротка, яка також з Кам’янського.
Всі учасники нагороджені пам’ятними дипломами за участь у турнірі. По завершенні змагань перед міською ратушею Львова відбулася
дитяча шашкова естафета. Команда Турківської ДЮСШ “Юність” посіла ІІ місце, поступившись у фіналі збірній команді України.
Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та спорту Турківської РДА.

ÔÓÒÁÎËÜÍÅ ÏÎÁÎ¯ÙÅ ÍÀ ÑÒÀÄ²ÎÍ² Ó ÏÐÈÑËÎÏ²
З великим скандалом пройшов четвертий тур чемпіонату Турківщини з футболу. Зокрема
мова йде про матч у Прислопі, де місцева команда приймала суперника з Либохори. Відразу з гри
до Турки приїхали гравці та представники команди з Либохори, котрих побили після матчу
місцеві вболівальники. Суддя матчу, сільський голова Либохори Василь Комарницький, з приводу цього поєдинку написав скаргу до федерації футболу Турківщини.
Згідно пояснення капітана присліпської команди Івана Бренька, за рахунку 0:1, арбітр матчу (представник Либохори) зупинив гру, не давши дограти
командам основний час. Після цього виникла масова бійка між вболівальниками з Прислопа та
гравцями з Либохори. За словами Івана, те, що
відбувалося на футбольному полі, футболом назвати важко. Метою Либохори було взяти 3 очки
будь-якою ціною. На футбольні правила арбітру
матчу було просто начхати. Поводився агресивно,
неадекватно, непрофесійно. Судив тільки в одну
сторону. Протягом матчу в арбітра був помічник гравець Либохори, під номером 7 - Руслан Ковташ. Він вказував, коли і де свистіти, арбітр чемно
виконував. Сам Руслан провокував гравців та вболівальників, обзивав дикунами. Згодом Руслан
вибачився перед Іваном Бреньком, але не перед
уболівальниками, яких образив. Також у поясненні
присліпчан було вказано, що арбітр не дав дограти командам щонайменше 5-7 хвилин. А рахунок у
той час був 0:1 – на користь либохірців. Це ще
більше розлютило вболівальників, і вони, згадавши публічні образи від Руслана Ковташа, пішли на
либохірців з кулаками. Гравці команди Прислопа
не дали конфлікту розгорітися, заспокоїли вболівальників та дали можливість либохірцям покинути футбольне поле.
З приводу цього брудного інциденту, у четвер, 27
червня, пройшло засідання виконкому федерації
футболу Турківщини. Окрім її членів, на засіданні
були присутні і сільські голови Либохори та Прислопа – Василь Комарницький та Онуфрій Ляхо-

вич. Кожен із представників команд висловив свою
думку щодо події. Дещо, викладене у скарзі та поясненні, вони підтвердили, дещо – спростували.
Вислухавши обидві сторони, а також взявши до
уваги скаргу та пояснення обох команд, федерація
футболу прийняла рішення за некваліфіковане суддівство, що призвело до масової бійки після гри, та
за неналежне виконання функцій арбітра до та
після поєдинку (незаповнений протокол гри, систематичне порушення даної вимоги Регламенту під
час інших поєдинків, відсторонити арбітра зустрічі
Василя Комарницького від обслуговування поєдинків футбольних команд району, терміном на
один рік; гравця команди з Либохори Руслана Ковташа, за свідомі провокативні вислови та дії стосовно гравців та вболівальників команди суперника, що спричинили масову бійку після поєдинку,
дискваліфікувати на три гри; за порушення громадського порядку вболівальниками с.Присліп,
дискваліфікувати домашній стадіон команди с.
Присліп, терміном на один рік; результат поєдинку
між командами сіл Присліп та Либохора залишити
в силі (перемога команди с.Либохора, з рахунком
1-0).
Окрім брутального матчу у Прислопі, пройшли ще
два поєдинки: Явора – Н.Яблунька – 3:0 та В.Яблунька – Бітля – 5:2. Матч Гусне – Вовче перенесено на 12 липня.
П’ятий тур чемпіонату району з футболу пройде
у неділю, 30 червня. Між собою зіграють Вовче та
Явора, Либохора та Гусне, Нижня Яблунька та Верхня Яблунька, а також Бітля та Присліп.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
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ÊÐÀÏËß ÊÐÎÂ²
ÐßÒÓª ÆÈÒÒß
Хтось з великих людей сказав: «Робити хороші вчинки,
навіть, коли ніхто не бачить, – це називається порядністю».
Власне ці слова можна застосувати й до людини скромної професії, але доброї душею, молодшої медичної сестри Турківської КЦРЛ, жительки с. Мельничне Любові Нанівської, яка 30
червня святкуватиме свій 65-річний ювілей.
Більше 45 років тому Люба Іванівна одягнула білий халат, ставши
надійною помічницею для лікарів та медсестер. І в якому б відділенні
вона не працювала, завжди мала добру славу та вдячність колег, а
також хворих, до потреб яких відносилася з почуттям відповідальності та поваги. Впродовж останніх
десяти років вона трудиться у приймальному відділенні, де завжди однією з перших зустрічає хворих і своїми вчинками, а часто й добрим словом, всіляко намагається їх заспокоїти в хворобі, додати доброго настрою
для успішного лікування.
Поряд з чисто професійними обов’язками, в Люби Іванівни є ще надзвичайно відповідальна місія, яку
вона обрала з милосердних людських міркувань. Це – донорство. Сьогодні вона вже й не може пригадати,
скільки раз ( чи в плановому порядку, а чи в екстреному) здавала кров,
рятуючи людське життя. Бувало, що
й два-три рази на місяць, і коли треба було, навіть й по 500 мл. А буквально недавно, уже в поважному віці, Люба Іванівна рятувала життя важкохворої людини в реанімаційному відділенні. 380 г крові
стали рятівними для неї. І просто можна собі уявити, скільки вдячних слів було адресовано Любі Іванівні за це. Колеги іноді жартують:
якби скласти докупи всі ті подяки, то вони б не могли вміститися у
свідомість найерудованішої людини.
Нерідко, коли в лікарні виникає потреба в крові, Любу Іванівну
викликають з дому, і, в принципі, не було жодного випадку, коли б
вона відмовилася, розуміючи, що за всі ті добрі справи – найбільша
нагорода буде на небі. Там людей оцінюють не по тому, як вони
говорять, а що вони зробили на землі для ближнього, що створений
на образ і подобу Божу.
У розмові я запитав Любу Іванівну, а чи не шкодить їй така часта
здача крові? Вона, посміхаючись, впевнено відповіла, що завжди
почувається добре, до того ж має задоволення, що стала комусь у
пригоді. Правда, зараз, перед кожною здачею крові, обов’язково
здає аналіз на гемоглобін. Як кажуть, роки змушують до цього.
Гордяться своєю матусею та бабусею – Почесним донором України – рідні: син Мирон, дочки Тетяна та Ольга, зять Микола, невістка Марія, вісім онуків та один правнук, а також вірний супутник
життя – чоловік Мирон Пилипович, з яким впродовж життя навпіл
ділить радощі і печалі, успіхи й невдачі.
Медики кажуть, що ті люди, які регулярно здають кров, зазвичай
мають добре самопочуття і здоров’я. Очевидно, тому Люба Іванівна
й досі енергійна, успішно дає собі раду на роботі та в домашньому
господарстві. Й каже, допоки матиме сили та здоров’я, готова допомагати людям, адже, як відомо, добро, що віддаєш ближньому,
повертається сторицею.
Направду, таких людей, як Любов Нанівська – скромної професії
та виликої душевної доброти на Турківщині є надто мало. Їх можна,
як мовиться, порахувати на пальцях однієї руки.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

КОНКУРС УТРИСКА
ЧЕКАЄ НА ВАС
Уже 23-й рік поспіль у народному музеї «Бойківщина» м. Турка буде проходити традиційний літературно-краєзнавчий конкурс ім. Мирона Утриска. З-поміж інших, у ньому запрошують
взяти активну участь молодь, творчі особистості та
вихідців з нашого району, бо чомусь так склалося, що про конкурс більше знають за межами району та області, а наші земляки серед його учасників займають невелику частку.
– Праці на конкурс прийматимемо до 10 серпня поточного року,
а десь 12-15 серпня має відбутися засідання журі конкурсу ім. Мирона Утриска, яке й визначить лауреатів та переможців. Хочу сказати, що дещо змінено склад журі. Вже три роки поспіль до нього
входять викладачі вищих учбових закладів України. Це високоосвічені люди, доценти, професори, які досконало вміють і знають, як
робити оцінку тих чи інших праць. Похвально, що серед членів журі
є й представники Турківщини – краєзнавець Микола Михайлик і кандидат історичних наук, директор Буковинської ЗОШ Василь Комарницький, – коментує директор народного музею «Бойківщина» Руслана Юсипович. – Урочиста презентація, насичена багатьма літературними заходами, де пройде й нагородження переможців, відбудеться 30 серпня. Нагадаю, що на конкурс можна подавати поезію
і прозу (вірші, оповідання, історії про наш край, про бойківські звичаї і обряди, матеріали історичного та краєзнавчого характеру).
Кращі з них будуть надруковані у відомому на весь світ літературнокраєзнавчому віснику «З вершин і низин», який потім можна буде
придбати за власні кошти в нашому музеї.
Хочу нагадати нашим читачам, що торік в літературно-краєзнавчому конкурсі ім. М. Утриска взяло участь 65 осіб, які представили
на розгляд журі понад 120 праць.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÅÇÎÍ ÊÈØÊÎÂÈÕ ²ÍÔÅÊÖ²É
Гострі кишкові інфекції займають одне з провідних місць в
інфекційній патології. Особливо небезпечні вони в дитячому
віці. Є кілька збудників цієї хвороби. Це – харчовий, коли людина
споживає інфіковані продукти, що містять цей збудник; водний – у разі вживання некип’яченої води або при купанні у відкритих водоймах, і контактно-побутовий шлях – зараження через брудні руки або інфіковані предмети.
Уже зараз, стверджують медики, з появою і споживанням
свіжих овочів і ягід, у лікарню все
частіше стали звертатися пацієнти, особливо батьки, зі скаргами на появу в їхніх дітей коліків у
животі, проноси, блювання,
слабість, головний біль, підвищення температури тіла.
Тож яка ситуація із гострими
кишковими інфекціями у нашому районі зараз, я попросила
прокоментувати лікаря Турківського лабораторного відділення
Ганну Хащівську:
– Епідситуацію як в області, так
і в нашому районі, із захворюва-

ністю на гострі кишкові інфекції
можна назвати нестійкою, – сказала вона. – І хоча на Турківщині
вже понад два роки ми не реєструємо захворювання людей на
черевний тиф, дизентерію, лептоспіроз, проте є ріст захворюваності ентероколітами. Це запалення тонкої та товстої кишок,
яке призводить до порушень
функцій кишечника і є досить
тривалим. Особливо багато хворих фіксуємо у період, коли появляються на столі свіжі овочі та
фрукти, а також через сильні
зливи, або довготривалі дощі паводковими водами, чи розми-

ванням гноєзбірників, забруднюються джерела питного водопостачання – колодязі, Та й висока температура повітря (спека) є досить сприятлива до збудника гострої кишкової інфекції.
Так станом на минулий тиждень
поточного року, в районі зареєстровано 28 випадків захворюваності на ентероколіт, із них 15
осіб – діти, віком до 17 років.
Протягом цього року було зареєстровано 1 випадок, де в сім’ї
одночасно захворіло двоє дітей.
Інфекційних спалахів, дякувати
Богу, не було. Даною інфекцією
– ентероколітом – уражено фактично 18 населених пунктів Турківщини. Тому наголошую: аби
уникнути небезпечного захворювання, потрібно брати тільки
якісні продукти для приготування їжі, не вживати немиті овочі
та фрукти, воду кип’ятити і дотримуватися особистої гігієни.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ГНІЗДО СОРОКИ
Нещодавно на вул. Поляна у м.Турка, під час чистки електротраси, на одній зі смерек виявили сорочине гніздо з алюмінієвого дроту. Ось скільки дроту назбирали сороки для своєї
хатинки (на фото). За словами орнітологів, деякі гнізда можуть досягати ваги до 10 кг.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Турківська ДПІ Самбірського управління нагадує громадянам про щорічну сплату податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку.
Це стосується громадян, які мають у власності об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості (квартири/частки, загальна площа яких перевищує 60 м2, будинків/їх часток, загальна площа яких перевищує 120
м2, різних типів житлової нерухомості, загальна площа яких перевищує 180 м2), та є власниками та землекористувачами земельних ділянок (Розділ XII Податкового кодексу України).
Громадянам слід мати на увазі: якщо вони протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення не сплатили узгоджену суму грошового зобов’язання, такі платники податків притягуються до
відповідальності у вигляді штрафу у розмірах, встановлених ст.126 Кодексу. Крім того, на суму несвоєчасно
сплаченого податкового зобов’язання нараховується пеня у порядку, визначеному ст.129 Кодексу.
У разі, якщо громадяни до 01.07.2019 не отримали податкового повідомлення-рішення по земельному
податку, податку на нерухоме майно, або ж якщо виникають запитання щодо розміру нарахованого податку, у випадку зміни власника земельної ділянки права на пільги або виникнення необхідності уточнення
сум, слід звернутися за телефоном (269)3-22-75, або завітати до Центру обслуговування платників за
адресою: м.Турка, пл. Ринок, 2а, кабінет №5.
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області.
Продається породиста безрога корова, тільна другим телям.
Деталі за тел.: 0680543547.
Нижньотурівська сільська
рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
спеціаліста-землевпорядника
сільської ради.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
– стаж роботи на державній
службі або за фахом;
– вміння працювати на комп’ютері – обов’язкове. Для участі у
конкурсі необхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
– заповнена особова картка
(форма П-2ДС) з відповідними
додатками;
– дві фотокартки, розміром
4x6 см;
– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї
сім’ї;
– копія першої та другої сторінки паспорта громадянина
України.
Термін прийняття документів
– протягом 30 календарних днів
з дня оголошення про проведення конкурсу.
Документи подавати за адресою: с. Н. Турів, вул. Дорошенка,
2, сільська рада.
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ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗІ ЗНИЖКОЮ
роботи + матеріали. РЕМОНТИ
БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ.
Перепланування. БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ
РОБОТИ під ключ. Мансардні
дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків. (068) 1455866, (066)
7215631.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює
щире співчуття колишньому вчителю зарубіжної літератури Марії
Михайлівні Яворській з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка.
Колектив Верхньогусненського НВК глибоко сумує з приводу смерті
колишнього вчителя фізкультури Михайла Васильовича Зубрицького та висловлює щире співчуття дружині, дітям та родині покійного.
Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття колишньому вчителю біології та хімії Оксані Василівні Кеш з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті брата – Михайла Васильовича Зубрицького.
Виконавчий комітет та депутатський корпус Ільницької сільської
ради висловлюють щире співчуття депутату районної ради Івану Юрійовичу Нагайку з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Районна спілка УСВА висловлює щире співчуття бойовому побратиму Івану Юрійовичу Нагайку з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив комунального некомерційного підприємства «Турківський РЦ ПМСД» висловлює щире співчуття заступнику головного лікаря Івану Юрійовичу Нагайку з приводу великого горя – смерті батька.
Класний керівник та учні 11 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлюють щире співчуття Василині Яворській з приводу великого
горя – смерті батька.
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