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ÎÇÅËÅÍÅÍÍß ÄÈÒß×ÎÃÎ ÑÀÄÎ×ÊÀ
Вчора працівники ДП "Боринське лісове господарство",
заручившись підтримкою Боринського селищного голови
Івана Яворського, організували
і провели озеленення території
дитячого садочка у смт. Бориня.
Діти з великим задоволенням
допомагали розсаджувати рослини. Скільки радості і позитивних
емоцій було в їхніх посмішках,
скільки завзятості та ентузіазму,
адже вони допомагають дорослим. Кожна дитина у садочку тепер
може з впевненістю похвалитись,
що цю рослину висадила саме
вона, а в майбутньому спостерігати за її ростом. Акція є добрим прикладом для наслідування не лише
для дітей-дошкільнят, а й учнів початкової школи та їхніх наставників.
Прес-служба підприємства.

²ÂÀÍ ÑÎÁÊÎ ÌÎÆÅ ÑÒÀÒÈ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÎÌ
ÌÀÐÊ²ßÍÀ ÌÀËÜÑÜÊÎÃÎ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊÀ
ÏÎÑÀÄÀ ÀÍÄÐ²ß
ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÎÃÎ
Депутат Верховної Ради
України від нашого 125-го виборчого округу Андрій Лопушанський нещодавно отримав керівну посаду у Верховній Раді України. Його призначено заступником голови
бюджетного комітету, який
з-поміж інших є надзвичайно
важливим, адже безпосередньо займається бюджетним
процесом, від якого напряму
залежить життєдіяльність
нашої держави.
Хочеться побажати Андрію
Ярославовичу, якого ми обрали
двічі поспіль депутатом, успіхів у
цій нелегкій роботі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 4 ãðí.

Наш земляк, уродженець с. Беньова, що територіально належить до Сянківської сільської ради, уже найближчим часом
може стати заступником нещодавно призначеного голови
Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського. Його кандидатура є серед п’яти претендентів, що виявили бажання працювати в обласній виконавчій владі.
Зараз 35-річний Іван Собко є депутатом
Львівської обласної ради, заступником голови бюджетної комісії, заступником керівника справами виконавчого апарату облради.
В обласній раді він працює з 2007 року як
начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних
зв’язків, курує серед іншого програму обласного конкурсу проектів місцевого розвитку. У
свій час навчався у Вищій готельно-туристичній школі м. Кур (Швейцарія) та Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України за
спеціальністю «управління персоналом і
економіка праці». Він магістр державного управління.
Кажуть, що його призначення таки відбудеться. Тоді можна буде
привітати Івана Собка з двома подіями – новою посадою та 10річчям одруження, яке разом з дружиною та двома дітьми відзначає цими днями.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу дружину, дочку, маму, сестру, сваху, жительку с. Ільник
– Руслану Онуфріївну Пацкан – із золотим ювілеєм – 50-річчям
від дня народження, який святкує 10 вересня, щиросердечно
вітає вся її родина: мама Ірина, чоловік Йосип, син Роман,
дочка Марія з чоловіком Миколою та маленьким Михайликом, брат Роман із сім’єю
та свати з Ільника. Усі вони бажають ювілярці міцного здоров’я на довгі і щасливі
роки життя, родинного тепла, поваги від
людей, благополуччя і Божого благословення.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

продавця будівельних
матеріалів
Основні обов’язки:
- продаж товару, підбір товару, надання консультації покупцям про товар, викладка товару.
Заробітна плата – 5000 грн. +
відсотки від продажу.
Ми гарантуємо:
- можливість розвиватись в команді професіоналів
- достойну заробітну плату
+відсотки за результатами роботи.
Звертатись за адресою:
м.Турка, вул. Івана франка,33
(територія світлотехнічного заводу). Тел.: 0673515899 (Ірина).

Дорогого і люблячого чоловіка, чуйного і турботливого татуся,
найкращого у світі дідуся, доброго свата – Василя Дмитровича
Лимаря, жителя с. Присліп, з днем народження, яке відсвяткував 2 вересня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина
Надія, дочка Наталія з чоловіком Романом, дочка Оксана з чоловіком Миколою, дочка Марія з чоловіком
Юрієм, син Микола з дружиною Марією,
дочка Тетяна з чоловіком Миколою,
онуки Іван, Саша, Денисик, Анютка,
Артемчик, Алінка; свати Боцко і Корнутяк. Шановному імениннику вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Наш славний та рідний, найкращий у світі,
Із Вами нам завжди затишно й
світло.
Ви – гарний господар і татко чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
Щоб в рідному домі нам було надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі!

Колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – доброго, щирого колегу, вчителя Михайла Петровича Кропивницького.
У цей золотий ювілей хочемо побажати Вам, шановний Михайле Петровичу, щоб Ваша життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм – міцним
здоров’ям, щастям, радістю, добром та
всіма земними благами. Божої опіки
Вам у всіх життєвих справах.
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.
Хай Бог пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоби добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Із прекрасним життєвим святом – 70-річчям від дня народження – жительку смт. Бориня Ярославу Тимофіївну Клонцак
сердечно вітають сини Іван, Ярослав, Микола і Василь; дочки
Лілія, Людмила, Лариса, Наталія, Марія;
невістки Любов, Наталія, Світлана,
Ірина; зяті Роман, Максим, Зеновій, Володимир, Орест, 23 онуки і двоє правнуків. Люблячій, чуйній , добрій, найкращій у світі матусі, бабусі і прабабусі
вони бажають міцного здоров’я, великого людського щастя, добра, достатку,
миру, рясних Божих благословінь.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам і радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

МІСЦЕ, КУДИ
ЗАВЖДИ ХОЧЕТЬСЯ
ПОВЕРНУТИСЬ
Перше вересня – радісна та хвилююча подія для всіх учнів.
Особливо це стосується наймолодших. Адже початок
шкільного життя, нові знайомства та перший урок – це новий
етап в їхньому житті. Взагалі День знань – це особливе свято, яке сповіщає усіх про початок нового навчального року.
Як добре, що з року в рік Перше вересня проходить по-особливому, що завжди присутня урочистість і кожна школа, наповнена духом свята, передає ці емоції всім присутнім.
Так само урочисто та піднесено пройшло свято Першого
дзвоника у Лімнянському НВК
ім. Романа Мотичака. Як і кожного року, цей день розпочався
з молебня, на якому були присутні учні, вчителі, батьки. Такий
звичай існує тут уже досить давно. Люди підтримують його і продовжують з року в рік. Після
відправи в церкві, шкільну

спільноту чекала урочиста
лінійка. Вокальна група співала
пісні. Ведучі злагоджено вели
свято, першокласники декламували віршики. Тішить те, що майже всі учні були одягнені у вишиванки. Якщо декілька років тому
на лінійках у вишитому одязі
можна було побачити не багато
дітей, то зараз можна сміливо
сказати, що етнічний одяг – не-

від’ємна складова свята.
В урочистій програмі йшлося
про патріотизм, позитивні риси
громадянина України та людську гідність. Попри навчання, школа приділяє увагу й вихованню
учнів. Вчителі вкладають в них не
тільки знання, а й людські якості
й виховують у патріотичному дусі.
Цьому сприяє клас патріотичного виховання ім. Романа Мотичака, який відкрили у школі в
2016 році. Багато часу приділяють і духовному вихованню школярів. З цією метою тут був
відкритий клас духовного виховання ім. о. Василя Поточняка,
де зараз проходять уроки християнської етики.
Рідна школа повинна бути для
дитини захистом та підтримкою,
допомагати у всіх починаннях та
бути місцем, куди завжди хочеться повернутись.
Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.

Ó ÀÂÒÎÁÓÑÀ Â²ÄÏÀËÎ ÊÎËÅÑÎ
Сьогодні я – пенсіонер, але у свій час не
один десяток років відпрацював на автобусі. Їздив у різні населені пункти і добре
знаю важливість цієї роботи. З огляду на
мою трудову діяльність, можу порівнювати як стан пасажирських перевезень, так і
стан доріг в районі так званих радянських
часів і теперішніх. Не кажу, що тоді все було
так гладко й без проблем. Іноді не вистачало автобусів, часто вони їздили переповнененими, та й було значно менше маршрутів, ніж сьогодні. Щоправда, сільські дороги були тоді в кращому стані, особливо
коли йдеться про кінець 80-х років.
Пригадую, як восени та взимку, для прикладу, в с.Лімна завозили велику кількість гравію,
а потім, з настанням тепла, розвозили по дорозі, ремонтуючи одну ділянку шляху за іншою.
Зараз, на превеликий жаль, хоч і робляться
деякі зусилля по ремонту доріг (маю на увазі,
сільських), але вони перебувають у жалюгідному стані. Взяти хоча б ту, яка зветься Турка-Лопушанка. Не знаю, хто придумав ремонт доріг
шляхом розрихлення, а потім вкатування виритого щебеню впереміжку з глиною. Я не фахівець з будівництва доріг, але вважаю це повним невіглаством. Як приклад, можу навести
ділянку дороги, неподалік Лімнянського НВК.
Упродовж багатьох років тут ніяк не вдається
ліквідувати величезну яму, яка після дощів перетворюється на озеро. Після проведеного
вище названого ремонту, вона стала ще
більшою, хоча на декілька тижнів її ніби вирівняли. Сьогодні, коли по цій ділянці проїжджає
легковик, то вода хлюпає аж на капот.
А минулої середи тут трапився випадок, який міг обернутися загрозою для здоров’я пасажирів. У
рейсового автобуса на ходу відлетіло переднє колесо. Дякувати Богу, що він рухався на невеликій
швидкості. А якби автобус з такою небезпечною поломкою виїхав на трасу (для прикладу, з Турки до
Львова), можна собі уявити, що б сталося, якби колесо відлетіло на швидкості 80 чи 90 км/год.
Як на мене, дуже часто пасажири, їдучи в сьогоднішніх автобусах, які є далеко не новими, таки
ризикують своїм здоров’ям. Я не кажу, що це одноосібна вина перевізників, хоча й вони мають дбати
про технічний стан транспортних засобів. Я апелюю до влади та працівників шляхової галузі, зробити
все можливе, аби відремонтувати дороги. І коли вони будуть у доброму стані, тоді й автобуси їздитимуть
безпечніше.
Знаю, що це зробити непросто, але конче необхідно. Інакше може прийти час (як це вже було в нашій
історії), коли з транспортним забезпеченням район мав величезні проблеми.
Микола МОТИЧАК,
житель с. Лімна.

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ УЖЕ У 2019 РОЦІ
Кабінет Міністрів України вивчає можливість проведення цього року перепису населення,
раніше запланованого на грудень 2020 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Він уже ініційований, запланований на грудень наступного року. Був. Але ми вивчаємо можливість
провести його в цьому році”, – заявив Гончарук.
За його словами, плани провести перепис в кінці 2020 року були пов’язані з тим, що в Україні восени
2019 року повинні були відбутися чергові парламентські вибори. Тепер же виборів найближчим часом
не планується.
На уточнююче запитання про можливість проведення місцевих виборів восени цього року Гончарук
відповів: “Я не знаю. Я думаю, що ні, але рішення не я приймаю… Ведеться дискусія”.
Нагадаємо, що єдиний в незалежній Україні перепис населення пройшов у грудні 2001 року.
За оцінкою на 1 липня 2019 року, чисельність наявного населення України, без урахування Криму,
становила 42,01 млн. осіб, постійного – 41,84 млн.
Хоча експерти кажуть, що ця цифра є значно меншою
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Традиційно, у вересні, на Ужоцькому перевалі поблизу с. Сянки, біля Пам’ятного хреста, відбуваються заходи з нагоди першого бою Січових Стрільців. А останніми роками тут проходить фестиваль патріотичної пісні. Приїжджає чимало художніх колективів, гостей, не лише з Турківщини, а й з інших
районів Львівщини, та й навіть з-за кордону.
Цьогоріч фестиваль, з нагоди
105-ї річниці, заплановано провести 22 вересня.
Про це йшлося на
організаційній нараді, під керівництвом першого заступника голови
Турківської РДА
Миколи Яворського, де визначено й обговорено
план заходів. У
цей день з Турки
до місця проведення фестивалю
буде курсувати автобус, яким усі бажаючі
можуть
скористатися. Для
підприємців, що
схочуть організувати тут свою торгівлю, відділ культури Турківської
РДА видасть перепустки, за якими
вони зможуть заїхати на територію.
До концерту буде
залучено чимало
творчих колективів.
Але, перед тим, тут потрібно провести цілий ряд підготовчих робіт:
викосити територію, упорядкувати Пам’ятний знак, відремонтувати
альтанки. Конкретні обсяги визначила спеціальна комісія, яка сьогодні зранку провела виїзне засідання. Рішенням сесії Турківської
районної ради на роботи, що пов’язані з підготовкою та проведенням фестивалю, виділено 10 тисяч гривень, які буде скеровано Верхненській сільській раді. А для того, щоб підготовчі роботи проходили узгоджено, перший заступник голови РДА Микола Яворський
видав доручення, яким визначено, хто чим буде займатися. До робіт
буде залучено ряд осіб, що перебувають на обліку у філії центру
зайнятості.
Фестиваль розпочнеться о 14.00 год.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНИХ
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
З метою пошуку, підтримки розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді, впродовж минулого навчального року було проведено кілька етапів учнівських олімпіад.
Це перший етап (шкільний), в якому взяло участь 2864 учні,
другий (районний), (1120 учасників), і третій (обласний). В обласному турі брали участь переможці районного етапу, а це
61 учень. Завдання предметних олімпіад були нелегкими, але
все ж таки представники учнівської молоді Турківщини зуміли
вибороти на рівні області призові місця.
Тож переможцями обласних олімпіад стали: Яна Сіданич – учениця 10 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (ІІІ місце) – англійська
мова, вчитель Люба Бордун; Діана Фазан – учениця 8 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (ІІІ місце) – математика, вчитель Марія Гайдук; Іван Пасічник – учень 8 класу Турківського НВК №1 (ІІІ місце) –
географія, вчитель Мирон Волчанський.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ï²ÄÒÂÅÐÄÈËÈ
ÑÂÎ¯ ÇÍÀÍÍß
П’ять випускників закладів загальної середньої освіти Турківщини підтвердили при складанні зовнішнього незалежного оцінювання та проведенні державної підсумкової атестації результати своїх знань, за що і отримали золоті та
срібні медалі.
Золотих медалей удостоїлися Ірина Ільницька (Ільницький НВК),
Мар’яна Біян (Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) та Марія Хахуляк (Явірський НВК).
Срібло своїм знанням завоювали випускники Турківського НВК
– Святослав Ільницький та Ілона Коцур.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÅÐÏÍÅÂÀ ÇÓÑÒÐ²× ÎÑÂ²ÒßÍ
На ній ішлося про початок складного, але, з надією,
цікавого навчального року
Минулого четверга освітяни Турківщини – представники
49 закладів загальної середньої освіти, в яких працюють 1047
педагогічних працівників – зібралися у святково прикрашеній
актовій залі Турківського НВК на свою традиційну чергову
святкову педагогічну раду.
Відкрила урочистий захід начальник відділу освіти Турківської РДА Оксана Манюх (на фото) і зразу ж, після виконання
Державного Гімну України та представлення гостей, запросила до привітального слова заступника голови Турківської
РДА Юрія Лила.
– Ми переживаємо нелегкий
період, коли в системі освіти
йдуть реформаторські процеси.
Всі ті добрі зміни, які були започатковані, збережуться, а реформа в освіті буде продовжуватися і поглиблюватися.. Ми уже
бачимо перші позитивні результати в освітній галузі зі створенням Нової української школи.
Перед педагогами Турківщини
стоїть ще багато викликів, серед
яких проведення тестування вчителів, створення опорних шкіл,
які доведеться усім нам успішно пройти. Але я вірю, що нашим освітянам це під силу. Тож
бажаю усім вам міцного здоров’я, плідної праці і бути серед
найкращих.
Після привітання Юрія Дмитровича. хвилиною мовчання
було вшановано пам’ять усіх загиблих за Україну.
На раду освітян прибули також голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк, перший
заступник голови Турківської
РДА Микола Яворський, помічник народного депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, голова
профспілки працівників освіти і
науки Турківщини Михайло Кропивницький
– Хочеться сказати вам, шановні педагоги, багато гарних
слів, висловити величезну подяку за вашу сумлінну і нелегку працю. Запевняю, що районна рада,
як і досі, буде підтримувати освітянську галузь Турківщини, –
наголосив виступаючи Володимир Лозюк. – Наразі немає такого випадку, щоб районна рада
не долучилася до співфінансування того чи іншого мікропроекту в галузі освіти. За останні два
роки зроблено надзвичайно багато. Не хочу вас розчаровувати,
але якщо у наступному році запрацює в Україні «Закон про освіту», ми матиме з вами не одну
зустріч, які, можливо, й не будуть
на користь нас усіх. Освітня реформа вимагатиме дуже багато
змін, а ваша заробітна плата,
шановні вчителі, на превеликий
жаль, залежатиме й від
кількості учнів. Нам однозначно
потрібно буде повертатися до
розмови про створення опорних
шкіл, придбання «Школяриків»
і до питання проведення капітального ремонту доріг. Тож доведеться усі ці зміни переживати разом. Дуже хочеться, щоби
цей поточний рік, як і всі попередні, освітяни закінчили без
заборгованості з виплати заробітної плати. Вірю, що ми подолаємо усі труднощі, які стоятимуть перед нами. Бажаю усім
миру, злагоди у ваших сім’ях та
родинах і миру в нашій державі.

Як Микола Яворський, так й
Ірина Кіра та Михайло Кропивницький, яких також було запрошено до слова, сердечно дякували педагогам за їхню працю,
бажали вчительській спільноті
успіхів і плідних результатів,
щоби наші випускники й надалі
прославляли Турківщину, область, Україну. І, звичайно,
міцного здоров’я, великого терпіння і глибокого розуміння
того, що без учителя не буде ні
доброго лікаря, ні юриста, ні
програміста, ні світлого майбутнього України.
Привітання від народного депутата Верховної Ради України
Андрія Лопушанського з початком нового навчального року та
Днем знань передала присутнім у залі його помічник
Ірина Кіра, наголосивши при
цьому, що ми всі зобов’язані
скласти світлу шану тим, хто загинув за суверенність України,
щиру подяку тим, хто зараз воює
на Сході України, бо завдяки їм
ми можемо сьогодні розпочинати спокійно новий навчальний рік.
Як на підсилення слів Ірини
Іванівни, колишня випускниця
Нижньояблунського НВК, талановита дівчина, яка чудово
співає і пише задушевні вірші,
Христина Германович заспівала
дві пісні і натхненно продекламувала власний вірш, присвячений пам’яті загиблих Героїв України.
Після цього начальник відділу
освіти Турківської РДА Оксана
Манюх, використовуючи слайди,
зробила короткий аналіз роботи відділу освіти за минулий навчальний рік. Зокрема вона проінформувала присутніх про виконання плану заходів на 20182029 роки із запровадження в
області, та районі зокрема, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа». З метою реалізації Концепції, для учнів молодших класів Турківщини закуплено 640 одномісних парт зі
стільцями, на суму 1036800 грн.,
дидактичних матеріалів, на суму
674716 грн., сформовано 52
комплекти, якими забезпечено
класи та групи. Окрім цього, закуплено 54 комплекти комп’ютерного обладнання (в комплект
входить ноутбук, проектор, екран для проекцій), на суму
1497690 грн. Відповідно до потреби, школи району отримали
підручники «Українська мова»,
«Математика», «Я досліджую
світ», «Мистецтво». «Іноземна
мова» для 2 класу, в кількості по
865 штук кожного. Для роботи в
умовах Нової української школи

проходить навчання 64 вчителів;
для завершення навчання вчителів початкових класів в умовах
НУШ заплановано курсову перепідготовку на жовтень, в кількості
70 вчителів (на перепідготовку
передбачено кошти, в сумі
55495 грн.). Приємною подією в
галузі освіти району стало
відкриття наприкінці минулого
року інклюзивно-ресурсного
центру Турківської районної
ради. На нього з державного
бюджету було виділено 251888
грн., з місцевого – 203617 грн.
Центр створено для дітей з особливими освітніми потребами.
Працює там 5 фахівців. Корекційними послугами було охоплено 67 дітей з особливими освітніми потребами. А всього в рай-

мікропроектів місцевого розвитку. Переможцями конкурсу визнано 12 проектів. Загальна їх
вартість становить 2,8 млн. грн.,
в тому числі кошти районного
бюджету – 862, 00 тис. грн.. На
даний час роботи завершено по
10 ЗЗСО (замінено вікна і двері,
покрівлі та проведено ремонт
системи опалення). Із субвенції
з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
окремих територій на 2019 рік
було заплановано кошти на
придбання обладнання, апаратури, інтерактивних комплексів
та капітальний ремонт приміщень освітніх закладів Турківщини, на суму 1 млн. 446 тис.
грн.. На даний час профінансовано робіт та придбано оргтехн-

оні є 395 дітей з інвалідністю.
Інклюзивною формою навчання
в минулому навчальному році
було охоплено 6 школярів і 1
дошкільник.
Активно розвивається й позашкільна освіта, в системі якої
функціонують 30 гуртків БДЮТу
та 20 гуртків ДЮСШ «Юність». І
далі залишається актуальним
питання комп’ютеризації навчальних закладів району. Уже
підключено до мережі Інтернет
38 закладів загальної середньої
освіти. Ведеться робота з
підключення до мережі Інтернет
інших 11 навчальних закладів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про розподіл субвенції», на Турківський
район для придбання послуг з
доступу до Інтернету ЗЗСО виділено кошти, в сумі 5784000, 00
грн. Відділ освіти проводить
підготовчу роботу для проведення тендерних торгів.
Оксана Михайлівна розповіла
й про продовження будівництва
закладу загальної середньої
освіти в с. Либохора на 480 учнівських місць. Замовником будівництва є Львівська обласна
рада (виділено на 2019 рік 4,85
млн. грн. з державного бюджету
та 2,49 млн. грн. – з ДФРР).
Ступінь будівельної готовності
школи на сьогодні складає 45
відсотків.
У минулому році відділ освіти
Турківської РДА брав участь у
програмі обласного конкурсу

іки на 538,0 тис. грн. Слід зазначити, що кошти на соціальноекономічний розвиток надходили в район за сприянням народного депутата України Андрія Лопушанського.
Щодо обласного та районного бюджетів. Відділу освіти,
згідно обласної програми
«Спортивний майданчик на
2017-2021 роки», виділено кошти – в сумі 840 тис. грн. – для
влаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям
на території опорного Нижньояблунського НВК. Роботи розпочато, а в наступному році вони
мають бути завершені. Також передбачено влаштування двох
спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням на території Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. та
Бітлянського НВК. Цього року
було відкрито спортивний майданчик зі штучним покриттям на
території Завадівського НВК.
Також доповідач зазначила, що
до кінця поточного року діє програма з облаштування внутрішніх
вбиралень у школах. Для цього
з обласного бюджету виділено 3
млн.129 тис. грн. Уже проведено ремонт та облаштування внутрішнього санвузла у Лімнянському НВК ім. Романа Мотичака;
розпочато роботи у Верхньовисоцькому НВК, Лімнянському
НВК (початкова школа), Верхньогусненському НВК, Либохорській ЗОШ І-ІІ ст., Мельничненській ЗОШ І-ІІ ст. – філії опор-

3 стор.
ного Нижньояблунського НВК,
Нижненській ЗОШ І-ІІ ст. та Ластівківському НВК.
Дітей до закладів освіти підвозить 12 автобусів «Школярик»,
охоплення підвозом складає 96
відсотків. Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 904
дитини , з них: 92 дитини учасників АТО, 32 дитини-сироти, 780
дітей із малозабезпечених
сімей. Також виступаюча наголосила, що до нового навчального року у всіх освітніх закладах
зроблено поточний ремонт
шкільних приміщень.
Прийшов на серпневу нараду
вчителів і заступник головного
лікаря Турківського районного
центру первинної медико-санітарної допомоги Іван Нагайко,
який, привітавши педагогів з початком нового навчального року,
коротко ознайомив присутніх із
станом здоров’я школярів на
основі аналізу уже проведених
медичних оглядів школярів і закликав педагогів сприяти у тому,
аби учні пройшли обов’язкову
вакцинацію, флюорографічне
обстеження, адже здоров’я наших дітей – понад усе.
Згодом до виступів були запрошені вчитель початкових
класів Розлуцького НВК Людмила Спурза, яка як тренер поділилася досвідом роботи впровадження на практиці Концепції
Нової української школи; вчитель
фізичного виховання та захисту
Вітчизни Лімнянського НВК ім.
Романа Мотичака Петро Себій
розповів про роль шкільного
музею ім. Романа Мотичака в
розвитку військово-патріотичного виховання школярів; заступник директора Завадівського
НВК Оксана Гав’як коротко розкрила тему неформальної освіти та профорієнтаційної роботи
в школі, де працює.
Затим присутнім була запропонована невелика музична частина, де з привітаннями учасників серпневої зустрічі вчителів
виступили представники Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст., зокрема
вокальна група та співучий дует
талановитих сестер Ігнатищ. Виступ либохорських педагогів заслужив бурхливих оплесків глядацької зали. Після чого від імені
учасників наради були покладені квіти до статуї Матері Божої
та стели Небесної Сотні у м. Турка.
Приємним сюрпризом зібрання стало вручення подарункових
сертифікатів від народного депутата Верховної Ради України
Андрія Лопушанського на придбання навчального інтерактивного комплексу для педагогічного та учнівського колективів. Помічник народного депутата
Ірина Кіра вручила їх 9 закладам
загальної середньої освіти Турківщини, а саме – Верхненському, Ільницькому, Верхньовисоцькому, Бітлянському, Турківському, Лімнянському, Верхньояблунському, Вовченському
НВК, Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
Також грамотами від народного
депутата України Андрія Лопушанського та почесними грамотами від Турківської районної
ради, за підсумками минулого
навчального року та за активну
життєву позицію, сумлінне виконання педагогічних обов’язків,
вагомий внесок у виховання учнівської молоді, було нагороджено цілий ряд педагогів освітянської галузі Турківщини.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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и є народ. З великою прадавньою культурою.
З освітою. З совістю. Зі своїм хлібом-сіллю. На своїй
землі. І споконвіку чужого не брали. З великою людяністю, навіть у ставленні до ворога. Згадаймо
“козака на престолі” ( за висловом М.Грушевського) князя Святослава і його високогуманне попередження супротивника: “Іду на Ви!” Така наша мораль. Одна лишень Московія не може змиритися з
високим кодексом порядності України у всьому. Її
апологети, всілякі там кісельови, соловйови, скабаєви, попови, пирскаючи зміїною отрутою на своїх
політичних сходках – шабашах – оргіях, зневажають
нашу історію, нашу мову, нашу культуру, нашу церкву.
Колись Микола Хвильовий висунув гасло “Геть
від Москви!”, суть якого полягала в тому, щоби
триматися якомога далі від Москви, бо “дружити”
з нею – небезпечно. Вона поглинає все, що їй вигідно, а що ні – зжирає. Щоби прикрити свої злочини,
нападають, брешуть і крадуть. Їхній недолугості
хочеться поспівчувати. Коли ж вони нарешті зрозуміють, що ми є різні і по-різному називаємося.
“... А по князю Мосоку, кочівникові над річкою Москвою, що дав їм цю назву, – московитами і москалями,
від чого згодом і царство їхнє дістало назву Московського і нарешті – Російського (“Історія Русів”). Наші предки,
в часи Київської Русі, звалися русичами. Предки росіян,
часів Нестора - літописця, звалися чуддю, єрзею, мерею, вессю, муромою, мокшею, мордвою... Преподобний Нестор писав про землю Руськую, тобто ця назве
стосувалася лише київсько-руських земель, бо ж самі
жителі царства Московського Руссю себе не вважали ні
в ХІ ні в ХІІ столітті. Вони, предки росіян, об’єдналися в
Московське царство в XV столітті, і вже потім, у 1721
році, Петро І видав указ про перейменування у Російську імперію, укравши наше ім’я. Тож коли Олег прийшов
до Києва ще 882 року, Московії і в снах ніхто не бачив, а
про перевалочний пункт купця Степана Кучки, на який
випадково натрапив князь Юрій Довгорукий, згадується лише 1147 року. Оця дата і є першою літописною згадкою про Москву. Тому вислів Олега “Київ – мати городов
руських” стосується тільки нас – русичів-українців.
Про окремішність, та навіть чужорідність російських
територій стосовно до Руси, пише російський історик
Ключевський В.: “Это была страна, лежащая вне старой коренной Руси, и в ХІ веке она была более чужеродной, нежели русской страной. Населяли ее мурома, меря, весь…» І носили вони одяг дикунського крою:
один шмат – з діркою на голову. За словами “батька
історії” Геродота, тут мешкали в цей час андрофаги –
людожери. Чи не з їхніх генів і по нині триває людожерська ненависть Московії до інших народів, зокрема до українців, кривавий великоросійський шовінізм, що кровожерно винищив мільйони і не перестає знищувати.
А ось як пише Літопис Руський про знищення Києва
князем Суздальським 1169 р.: “І грабували вони 2 дні
увесь город, Подолля і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю... Церкви горіли, християн убивали, а
інших – в’язали, жінок вели в полон, силоміць розлучаючи з мужами..., діти ридали, дивлячись на матерів своїх.
І взяли майна безліч, церкви оголили від ікон, і книг, і
риз, і дзвони здіймали і вивезли в північні краї... Запалений був навіть монастир Печерський Святої Богородиці поганими..., і стояв у Києві... стогін і туга і скорбота
невтишима, і сльози безперестанні”. Тож невже хтось
здатен у тих історичних подіях бачити спільність нашої
історії? А ще “християн убивали”, “запалений був... поганими”, і мова йде про 1169 рік. Князь Володимир охрестив Русь 998 року, а на місці Московії ще була багнячка.
Бачите, і цей важливий шмат нашої історії відкусили!
Зацитую ще одне російське джерело про часи Ярослава Мудрого, що став княжити через 30 років по хрещенню: “... Восток России еще мало был знаком с христианством, а в северо-восточных дебрях и болотах язычество держалось даже в начале ХІІ столетия…» (М.Толстой «История Русской Церкви»).
А як вхопилися вони за нашу безсмертну лицарську
поему “Слово о полку Ігоревім”, уділивши трохи і білорусам: “пам’ятка трьох братніх народів”. Та сам російський критик В.Белінський розвінчує цю казочку. А його
ми знаємо як людину, що відверто зневажала усе українське. Про “Слово...” він сказав як про твір суто український: “Слово о полку Ігоревім” різко відгукується
південно-руським походженням. Є в мові його щось м’яке, що нагадує сучасне малоруське наріччя, особливо
багатством гортанних звуків і закінченнями на м’який
знак у дієсловах теперішнього часу третьої особи множини. Але найбільше промовляє на користь південноруського походження “Слова” зображений в ньому побут народу. Відчувається щось благородне і людське у
взаємних стосунках діючих осіб цієї поеми. Все це відгукується у родинному житті, де взаємини чоловіка і жінки
ґрунтуються на любові, де жінка користується повнотою
своїх прав. І все це діаметрально протилежне Північній
Русі, де сімейні стосунки – дикі і грубі, а жінка – рід домашньої скотини. Порівняйте життя малоросійських
селян із життям російських селян, міщан, купців, і зокрема інших верств, і всі переконаєтеся в справедливості
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“ÂÑ²Ì ÑÅÐÖÅÌ ËÞÁ²ÒÜ
ÓÊÐÀ¯ÍÓ ÑÂÎÞ, – ² Â²×Í²
ÌÈ ÁÓÄÅÌÎ Ç ÍÅÞ”
(В.Сосюра)
нашого висновку про південне походження “Слова”.
Воно належить лише українському народові, бо і написано “київською літературною мовою ХІІ ст..”
Наукові дослідження, дані давніх картографів свідчать
що Європа називала Руссю тільки землі, котрі в майбутньому стали називатися Україною, а Росію знала тільки
як Московію. Ще в 1869 році французький політик К. де
Лямар писав: “Історія не повинна забувати, що до Петра І той народ, який ми нині називаємо рутенами, звався руським, або русинами, і його земля звалася Руссю,
а той народ, який ми звемо руським, звався москвинами, а їхня земля – Московією. В кінці минулого століття
всі у Франції і в Європі, добре вміли відрізняти Русь від
Московії”. Отже Європа не сприйняла вкрадене російським царем наше ім’я.
Скільки ж треба було лютої жорстокості, щоби витруїти в свого народу навіть згадку про їхні пракорені, тільки
задля того, щоби брехнею і розбоєм привласнити нашу
історію, культуру, ім’я, бо ж корені наші сягають аж ІІ-ІІІ
ст. нашої ери. Вчені стверджують, що Київська Русь була
продовженням Антської держави. Її арабські мандрівники називали Оратанією. Це була могутня стабільна, і
перша в історії українського народу, об’єднана українська держава. Столицею Антії-України був Київ. Таку думку
авторитетних українських істориків поділяють і російські
історики – А. Монгайт, А.Арциховський та інші.
Хто ж першим з росіян наважиться заглянути у свої
пракорені, розвінчає брехливу російську історію, хто скаже їм, що вони нащадки давніх лісових племен, котрі
також мали колись свою культуру, звичаї, у щось вірили,
чогось прагнули. Вона, ця закрита і знищена царямибатюшками історія, дивиться рязанськими, псковськими чи мордовськими очима і чекає, що настане час правди.
Кілька слів стосовно називання “москаль”. Вище вже
говорилося, що назва походить від ріки Москви, що з
фінської означає болото, каламуть. У слові “москаль “
закладено ментальність тих людей, що потім зреклися
своєї назви і стали називатися “русскімі”. У багатьох
мовах донині побутує така назва: москаль (в українській
і польській), мускалі (в румунській), москова (в південнослов’янських мовах), мускак (в мадярській), москов
(у турецькій), московіти (у західноєвропейських мовах).
А ще Московію називали Кацапією, а їх жителів – кацапами. Так татари називали московських купців – “касапчі”, що в перекладі означає різник, а у вимові пізніше
стало “кацап”. Тож чи не є це генетичним кодом їхнім.
Москва у вічному пошуку ворога, бо війна для неї, а значить і вбивати – своя стихія. Вона ніяк не може і понині
змиритися з тим, що хтось може їй не коритися. Отже ці
називання не є образливими, а несуть в собі те, що закладено їхніми предками. А вони зрікаються свого і нечесно привласнюють нашу історію. Вони гадають, що
якщо в північно-східних землях, заселених угро-фінами,
правили князі київської династії (Мономаховичі), то вони
вже і належать до Київської Русі. Але ж схаменіться!
Оскільки там правили наші князі і було багато руського
люду, то на ці землі мали би претендувати ми, українці.
Але ж чужого ми не беремо.
Дочка Ярослава Мудрого – Єлизавета – королева
норвезька. На честь “руської княжни із золотим волоссям” сам король Геральд IV складав пісні, які донині
живуть у скандинавських сагах.
Анастасія Ярославна – королева угорська.
Княжна Доброніга (дочка Володимира Великого) є
першою українкою, яка стала королевою Польщі (ХІ ст.).
Анна Ярославна стала королевою Франції з 1049 року.
Її скульптурне зображення є на порталі церкви св.
Вінцента у місті Санліс. Русинка привезла у Францію
писане кирилицею Євангеліє, на якому потім складали
присягу французькі королі під час коронації. Збереглися документи з її підписами – найдавнішими зразками
українського письма. А ще вона здивувала Францію своїми розкішно різьбленими скринями і вишиванками.
Настуня Лісовська із Рогатина, відома світові як Роксолана, –правителька великої Османської держави,
розумна, освічена українка. Можна ще безліч називати
русичів-українців, що послужили іншим державам, але
ж від того не стали ми норвежцями, угорцями, французами чи турками, як і ті народи не стали русичами. Не
стали ми Литвою, хоча колись у нас правили князі литовської династії. Не стали ми Польщею, хоча з XV ст.
були частиною Речі Посполитої Польської.

Про те, що Московії ще в зародку не було, а Київська
Русь уже була міцною державою, свідчать давні хроніки
та літописи. Преподобний Нестор писав, що Кий ходив
до Візантії і велику честь мав від царя візантійського. А
у 886 році руські князі – Аскольд та Дір – вирушили на
візантійську столицю. Про цей похід згадує очевидець
подій – візантійський патріарх Фотій. У цій події цікавим
є факт, що свідчить про сильну військову потугу, щоб зважитись на морський похід проти могутньої Візантії. “І
двомастами кораблів Цареград обступили”, – пише літописець. У першій половині ХІ ст. (1018 р.) в Києві було
400 церков, 8 базарів і незчисленна сила всякого люду.
А ще русичі - українці були освіченими та вишуканими.
Після загибелі великого князя київського – Ігоря (945
р.), книгині Ользі припало керувати величезною Київською Державою – від Волги і Кавказу, до Карпат і Балтії.
Вона мала авторитетний вплив на тогочасну політику і
міжнародні взаємини Київської держави. Грецький
цісар Костянтин Багрянородний у своїх працях подає
нам описи блискучого посольства, що супроводжувало
княгиню Ольгу до Царгорода в 957 р. Це були: духівник
княгині – священник Григорій, 12 жінок князівського
роду, 18 бояринь, 54 посли і тлумачі та численна сторожа.
Французький дослідник, військовий інженер і картограф Гійом Боплан, що перебував на службі у польських
королів, переважно в Україні, залишив нам “Опис України, або області Королівства Польського...” (1650 р.),
що містить цінні дані з історії, географії та культури України його часу. Зокрема він був захоплений грамотністю українських жінок. Арабський мандрівник і дослідник Павло Халебський, подорожуючи Україною 16541656 рр., зі щирим здивуванням написав про українських жінок: “Ми помітили прекрасну рису, що розпалила
наш подив: усі вони, за винятком небагатьох, уміють
читати і знають порядок церковних служб і церковні
співи...” Таке явище в ті часи, як на Сході, так і на Заході,
було невідоме. Освічена жінка була винятком.
Юридичні документи доносять нам відомості про
гетьманш, котрі, за відсутності чоловіків (звісно ж вони
були в походах), іноді брали на себе всю повноту влади
і підписували універсали, які набували сили законів.
Задокументовано підписи дружини Богдана Хмельницького Ганни Золотаренко, дружин Петра КонашевичаСагайдачного, Данила Виговського (рідного брата гетьмана), Семена Палія. А коли Павло Полуботок мав
від’їхати до Петербурга за наказом Петра І, то знаючи,
які там на нього чекають тортури, бо збирався боронити права України, довірив своїй дружині опікуватися добром Війська Запорозького, дбати про недоторканість
військового скарбу.
За Литовським статутом 1529 року (універсальним
зведенням законів, які вироблялися на Україні та Литві
протягом століть), жінка могла підписувати юридичні
документи за відсутності чоловіка. Жінки також мали
права підписувати найважливіші державні угоди. Наприклад, у списках, що підтверджують чи заперечують
чинність Люблінської унії 1569 року, десятки імен українок. Вони – громадські і політичні діячки, члени церковних братств, засновниці шкіл, монастирів, богоділень,
друкарень, шпиталів.
Олена Горностаєва, з родини князів Чорторийських,
фундатор Пересопницького монастиря, де збереглося
Євангеліє, написане живою українською мовою. Вона
заснувала шпиталь для вбогих і школу для дітей. Ганна
Гойська – засновниця Почаївського монастиря і друкарні, а Раїна (Ірина) Ярмолинська – чоловічого Загаєцького монастиря. Софія Чорторийська започаткувала у своєму маєтку Волині друкарню і сама перекладала (тлумачила) з грецької мови на українську книги
Святого Письма. Роїна Могилянка - Вишневецька (сестра митрополита Петра Могили) підтримувала Густинський, Мгарський і Ладинський монастирі. Матір гетьмана Мазепи була ігуменею і великим меценатом київських жіночих монастирів.
Українське жіноцтво дивувало світ не тільки освіченістю, але й мужністю, готовим боронити свою гідність,
сім’ю, рідну землю зі зброєю в руках. В давніх документах зафіксовано, як Ганна Борзобагата – Красенська,
що управляла казною Луцької єпархії, під час нападу на
її маєток російського князя Андрія Курбського, відбила
атаки кількасотенного загону, розігнала військо
польського короля Стефана Баторія. А волинська кня-
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гиня Софія Ружинська на чолі військового загону, що
налічував 6000 чоловік піхоти і кінноти, здобула замок
князів Корецьких у місті Черемош. О, якби все зібрати
докупи, вмістилось би в кілька, а може й кільканадцять
томів.
Загляньмо в інтелектуальний світ Московії – Росії.
Звісно ж, культурний розвиток неможливий без вироблення власної мови. Відокремлені від усього культурного світу, угро-фіни не могли розвинути у своєму пралісі
мову, вищу за життя того пралісу. Татарська мова була
багатшою за угро-фінську, але й вона в Московщині занепадала, а для “книжного дела” треба мати справжніх
учених. Своїх – не було, отже почали їх забирати із культурного і освіченого Києва. Українці – митрополити, єпископи, вихователі царських дітей, учителі шкіл (вони ж їх і
заснували), науковці, урядовці. Вони писали книжки,
укладали граматику і правопис. Всі москвини вчилися
граматики Мелетія Смотрицького, високоосвіченого українця, що слухав лекції у світових університетах. “На
Москві вона була основою філологічного знання аж до
1757 року, коли її замінили граматикою Ломоносова.
Ломоносов назвав граматику Смотрицького “братами
учености», і вона помітно вплинула на становлення російської літературної мови”, – писав відомий український церковний і громадський діяч, митрополит Іван Огієнко (церковне ім’я Іларіон).
Про це докладно пишуть і російські вчені. “Аж до XVIII
ст. Московщина жила чужим літературним добром: Києва, Львова, Вільно. Своїх же московських письменників
не було. Київ зробив величезну послугу Московщині, ознайомивши її із культурними надбаннями Європи. Граматика М.Смотрицького дуже вплинула на московську
мову XVII ст. Спроба М.Ломоносова її змінити не вдалася” (С.Архангельський “Лекції з історії російської літератури”). А де ж здобув освіту Ломоносов? Та в нашій
Києво-Могилянській академії!
Петро І силоміць вивіз цвіт української науки – викладачів і випускників Києво-Могилянської академії. Російську церковну раду (синод) очолював українець Стефан Яворський (президент). Віце-президент – Феофан
Прокопович. Радниками також були українці. Московська, Петербурзька, Новгородська, Псковська, Тверська,
Смоленська, Архангельська єпархії були обсаджені українцями. В холодний Сибір на Іркутську кафедру було
послано полтавчанина Софронія, “Мужа ученого и благого жития”, за висловом самого Петра І. Софроній християнізував Якутію, Забайкалля, Камчатку. На Тобольській кафедрі – також українці. Їх незліченно, тих
українців, що витягли Московію з неуцтва.
Не мали москвини і своєї літератури. Від ХІІ до XVIII ст.
вони мали лише твори, завезені чи написані українцями. За 500 років вони написали лише 2 книжки: “Житие
царя Ивана Федоровича” та “Хронограф”. За той час українці написали сотні книг з богослов’я, філософії, історії.
Лише від М.Ломоносова починається слабенька література, та й та була під вирішальним впливом української. Московська література почала ставати на ноги аж у
ХІХ ст., після О.Пушкіна. а хто ж творив її? Сам Пушкін
був африкано-німецько-волоської крові, а його дружина – Наталія Гончарова доводилася гетьманові Петрові
Дорошенку правнучкою. Німецького походження були
О.Блок, О.Герцен, М.Салтиков-Щедрін, А.Фет, Д.Фонвізін.
Єврейського – П.Антокольський, Є.Багрицький, І.Еренбург, Б.Пастернак. Татарського – Ф.Достоєвський, М.Карамзін, М.Огарьов, І.Тургенєв. Поляки: О.Грибоєдов
(Грзібовскі), М.Некрасов. Шотландського – М.Лермонтов, італійського – Ф.Тютчев, турецького – В.Жуковський, з українським корінням грузин В.Маяковський. І,
звичайно, українського – М.Гоголь, нащадок козацького полковника і наказного гетьмана Остапа-Андрія Гоголя, а по материнській лінії предками його були гетьмани Михайло і Петро Дорошенки, А.Ахматова (Горенко). У її жилах текла і татарська кров по матері, а по
чоловічій лінії – від гетьмана Петра Сагайдачного. Поетеса підписувала свої вірші прізвищем прабабусі по
матері, спадкоємниці хана Ахмата, отого самого, що відомий в історії “великим стоянням” на р.Угрі 1480 р. Українське коріння в І. Буніна (Буньковський), М.Зощенка,
В.Короленка. Лев Толстой та Олексій Толстой доводяться праправнуками гетьманівни Уляни Скоропадської. І
сотні інших, чиї життєписи і прізвища подають як “русские писатели”. А щоби ревнителі якогось там штучного
“русского мира” не думали, що це вигадка бандерівців,
зацитую знову ж В.Белінського: “Світової історичної ваги
московська література ніколи не мала і мати не може.
Всілякі балачки про рівновартість московської літератури з європейською треба вважати за порожнє базікання, або маячню чванливості (“Літературні сни”).
У всі часи українці дивували світ унікальністю свого
розуму. Іван Пулюй – перший винахідник “рентгенівської трубки”. Андрій Канюга розробив власний метод видобутку нафти, що набув світового застосування. Засновниками космонавтики стали Микола Кибальчич,
Юрій Кондратюк, Сергій Корольов. Славетний авіаконструктор Ігор Сікорський. Класик японської літератури
Василь Єрошенко. Ректор Болонського університету
Юрій Дрогобич (Котермак), перший доктор медицини,
чиї лекції слухав Копернік. Нащадок козацького роду,
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поет Микола Гнєдич подарував росіянам переклад знаменитої “Іліади” Гомера. Відомий світові вчений, мандрівник, антрополог Миклухо-Маклай походив з роду курінного отамана козаків Охріма Макухи. Знаменитий адмірал і керівник оборони Севастополя 1854-1855 рр.
Нахімов також походив зі старовинного козацького роду.
Прізвище потім записали на свій копил російські чиновники. Його любили матроси, бо ж діяв він за українськими традиціями і згідно з нормами козацької старшини. У мовленні часто вживав українські слова. З козацького роду Федора Чайки походить Петро Чайковський.
У всіх російських енциклопедіях, енциклопедичних
словниках, “русскіми” є черкащанин Іван Піддубний, нащадок запорізьких лицарів, “чемпіон чемпіонів”, легендарний український богатир. І Володимир Боровиковський – видатний український живописець-портретист.
Йому належать іконостаси та розписи багатьох церков
і соборів Петербурга. І Опанас Шафонський з Чернігівщини, що став одним із засновників епідеміології в
Російській імперії. І Григорій Базилевич – один із засновників Петербурзької медико-хірургічної академії. І
великий математик Михайло Остроградський. І вчений
Степан Тимошенко... Їх сила-силенна, привласнених
Росією. Якось то дуже по-злодійськи виглядає. Замість
того, щоб віддати шану українській нації, нащадки валуєвщини і далі скавучать «нет, не было и быть не может».
І тут ми з вами – різні. Бо українці пишаються дітьми
інших народів, що послужили Україні. З литовсько-чеського роду Пилип Орлик, автор славнозвісної Конституції.
Ми цінуємо Сергія Параджанова, народженого в Грузії,
визначного вірменського і українського кінорежисера.
Етнічний німець Юрій Шевельов (Шерех) у своїх наукових працях показав велич української мови. Сином українського народу став онук австрійського імператора
Франца-Йосифа – Габсбург Вільгельм, полковник Легіону Українських січових стрільців, відомий як Василь
Вишиваний. Єврей за національністю, поручик Української Галицької Армії, командир Єврейського куреня
УГА Ляйнберг Соломон віддав своє життя за Україну.
Сьогоднішня Україна на коліна припадає перед
вірменською родиною Сергія Нігояна і білоруською
родиною Михайла Жизневського. Їхні діти віддали своє
юне життя за нашу землю, стали Зіркою в Небесній Сотні.
В українську історію увійде ім’я Джохара Дудаєва – лідера чеченського визвольного руху у 1990-х роках, першого Президента Чеченської Республіки Ічкерія. А коли
путінська орда посунула на нашу державу війною, сини
різних народів прийшли добровільно її захищати. Перед ними Україна шанобливо схиляє голову: “Спасибі,
брате!”
Яким безсоромно брехливим треба бути, називаючи
себе “старшим братом”, якщо навіть школяреві відомо,
що Московія ще навіть не наклювалась у фінському яйці,
а Володимир Великий уже поставив Київську Русь на
один рівень зі світовими імперіями – Візантійською та
Священною Римською.
«Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!» («Скифы»).
«Мы обернемся к вам
своею азиатской рожей!» («Скифы»).
«Ты убогая финская Русь!» («Новая Америка».
Так писав російський поет Олександр Блок. Тож про
ніяку спільність і мови не може бути! А ще поет називає
Росію злим чудовищем Сфінксом, що обливається чорною кров’ю, бо він без крові не може животіти. Отак і
мордує війнами народи. Отой Сфінкс-вампір уже шостий рік упивається чистою кров’ю синів України. Дасть
Бог, що скоро захлинеться, бо сльози матерів на землю
не падають. Отаке воно - братерство і сусідство по-путінськи. Чи не слушними тут будуть слова українського
поета Євгена Маланюка:
Воздай їм, Господи, за радіобрехню,
За телебруд і діточок розтління,
За виточену кров.
– Віддай вогню
Не тільки їх, а й згубне їх насіння!
У моїй мудрій Ясінці здавна кажуть: “Близький сусід
ліпший від далекого родича”. Він підтримає, допоможе,
з ним можна поділитися найпотаємнішим. Він не зловтішний, з ним тобі добре. Але ще кажуть: “Няй Господь
Бог сохранит від злого сусіда”. Отак і між державами.
Для доброго сусіда двері нашого дому відчинені і руки
розпростерті для обіймів. А для злого... Чи не скористатися нам порадою італійського державника Нікколо
Макіавеллі (Мак’явеллі) (1469-1527), який сформулював своєму государеві пораду так: якщо він хоче зберегти свій народ, нехай потурбується прокопати щонайглибший рів між своїм і сусідніми народами. А ми маємо
пам’ятати, що Україна – одна-єдина, в радості і печалі
ми маємо бути з нею. Гетьман Павло Скоропадський
нам заповідав: “Знайте, що коли ми будемо міцні духом,
свідомі своїх цілей, об’єднані єдиною волею і готові на
всяку жертву для рідного краю, – ніякий ворог нам не
буде страшний”.
Стефанія МИСЬ,
с.Ясінка.
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5 вересня відзначила свій золотий ювілей –
50-річчя від дня народження – жителька с. Явора Марія Дмитрівна Бринь. Дорогу та люблячу дружину, невістку, матусю, тещу, свекруху та бабусю
від щирого серця вітають чоловік Микола, свекруха Марія, син Михайло, дочка Ольга, невістка
Марія, зять Петро, онуки Євген
та Олічка.
Щиро бажаємо Вам, рідненька, міцного здоров’я, Божої
ласки на многії літа!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна
цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий
широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.

Педагогічний колектив Ільницького НВК
щиросердечно вітає з 50-річчям від дня
народження вчителя початкових класів Руслану
Онуфріївну Пацкан і бажає шановній
ювілярці щастя і здоров’я, сімейної
злагоди і достатку, родинного
затишку і любові рідних, близьких
та друзів. Хай завжди на Вашому
небосхилі сяє сонечко і буде
тепло від усмішок та щирої
шани.
Хай ладиться скрізь: на
роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не
згас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Хай неодмінно приходить до Вас.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Хай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!

ÓÆÅ Â ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
ÊÓËÜÒÓÐÀ, Î×ÅÂÈÄÍÎ,
ÌÀÒÈÌÅ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ
Тривалий час відділом культури Турківської РДА
керує Олег Вільчинський – з приставкою «в.о». Декілька конкурсів, що мали б визначити постійного
керівника, були безрезультатними.
А ось наступного понеділка, кажуть, що культпрацівники таки отримають свого очільника, хоча прізвище
поки що не розголошують. Втім, хто б ним не став, легкої
перспективи не буде. Як і інші галузі, культуру чекають
великі реформи, напевно, безгрошів’я та й оптимізації
не уникнути. Працювати з наступного року доведеться
по-новому – вже як структури об’єднаних територіальних громад.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЧИ ДІЙДЕ ГАЗОПРОВІД
ДО ВОВЧОГО?
Львівська обласна рада виділила 420 тис. грн. для
продовження будівництва підвідного газопроводу до с.
Вовче. Нещодавно вже проведено тендер, який виграла підрядна організація ПП «Вогонь Прометея». Але
обласна рада кошти виділить лише тоді, коли з місцевого бюджету Турківського району буде дофінансування
в сумі 10 відсотків. І, власне, першими підприємство має
освоїти місцеві кошти, а вже потім – обласні.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Терміново потрібні розповсюджувачі державних лотерей. Гідні умови праці. Офіційне оформлення. Розглядаємо кандидатури пенсійного віку.
Звертатися за телефонами: 0672187969;
0660748018.
ЧИЯ ЗГУБА?
В м. Турка знайдено два посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, на ім’я Анастасії Василівни Костів та Іванни
Василівни Костів. За згубою звертатися в хлібний кіоск,
що навпроти поштового відділення.
Продам 91 протес (товщина – 14 см, довжина – 6 м,
ширина – 35 см в середньому), стелю – 34 штуки дерева (товщина – 6 см, довжина – 6 м, ширина – 35 см),
крокви на дах.
Ціна – договірна.
Довідки за тел.: 0970699486.
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ßÊÙÎ ÒÈ ËÞÄÈÍÀ
Доброго дня, дорога редакція. Пишу цього листа, щоб на папері вилити те,
що болить. Може і мені стане легше, і хтось та задумається над прочитаним
та зробить певні висновки.
Кожного року, коли починається грибний сезон, ми з чоловіком і дітьми (а тепер уже з онучками) вибираємося в ліс
на «тихе полювання». Ліс зустрічає нас
неймовірною гамою кольорів, стоголосим співом пташок. Лише зелених
відтінків кольорів тут з десяток: від світлозеленого, зелено-жовтавого, салатового
до темно-зеленого, в яких пишаються
собою ялини, смереки, сосни, кущі ялівцю, ліщини, килими трав. А різнобарв’я
квітів! А аромат лісу! Це важко описати цим потрібно насолоджуватися! Ліс живе
в переспіві пташок, дзюрчанню кониківстрибунців, невтомному русі працьовитих
мурашок. Ліс вирує своїм життям.
Насолодившись першим враженням,
поспішаємо на пошуки грибів. Ось недалеко біля берези причаївся красень красноголовець, як у нас називають –
«червоний», а під самими ногами, з трави, виглядає рижик, з міцною насиченою
оранжевою ніжкою, так і проситься в кошик. А там, під ялинкою, визирає білий
гриб-красень. Біжимо, навперейми з
онучкою, його вирвати. Але ні, це виявилася грибоподібна сироїжка, а сам гриб
хитро у мох заховався, мовляв-пошукай,
потрудись. А ось під високими густими
смереками родина лисичок причаїлася,
хитро позирає: побачимо, чи ні? На схилі
видніються зарості ожини, а на них аж
чорним полиском виблискують соковиті
ягоди, які так і просяться до рота. Як чудово! Як казково!
Та я хочу розповісти вам страшну казку,
яка викликає не захоплення, а обурення
і біль душі. Так-так, саме біль.
В останні роки зустріч з лісом відбувається не так романтично. Тільки заходиш чи в’їжджаєш в ліс, а там... Я вже не
торкаюся глобальної проблеми винищування-вирубування лісів, які щороку лисіють. Я про сміття. Його в лісі цілі купи,
звалища. Не знаю, де дивляться лісни-

ки? Чи це не входить в їх обов’язки? Люди
умудряються навіть відходи будматеріалів (після ремонту в своїх оселях) вивозити, памперси та інший мотлох.
А ось галявина. На ній «культурно»
відпочивала компанія. Видно, що вогнище розпалювали, щось смачненьке готували. Що саме - не вгадаю, а от що розпивали - легко впізнати. Тут валяються
пляшки на всі смаки: від дорогих марок
вина та горілчаних виробів, до дешевих, в
картонних коробк ах. А пива... Тут і
«світле», і «темне», і наше, і «чеське», і в
пластиковій тарі, і в скляній, і в металевій.
І з дітьми відпочивали, про що свідчать
залишені упаковки від «Орео», чіпсів,
соків «Садочок» та ін. І курили - залишили коробки від недешевих цигарок.
– Бабусю, – питає мене онучка, – чому
тут люди не прибрали за собою?
– Може багато випили, та не тямили,
що роблять, – відповідаю їй.
– Ой, та тут всі без тямки були, бо по
всіх галявинах таке саме!
А й справді: чим дальше в ліс-тим
більше... сміття. І не гриби виглядають зпід смерек, а банки-склянки-пакети. Соромно перед онуками. А чи буде їм куди
піти по гриби зі своїми дітьми, якщо і далі
так буде?
Нещодавно я відпочивала в с.Крижанівка (біля Одеси). Там мою увагу привернули невеликі сміттєві баки з поліетиленовими пакетами всередині та написом
ззовні: «Прибери за своєю собакою!», які
були встановлені обабіч вулиці, – кожних
двісті метрів. Може і нашим охоронцям
лісу варто в місцях, де відпочивають такі
«культурні» компанії, встановити таблички з написом: «Насмітив-прибери за собою!» Хоч тут так і проситься слово-синонім - «Насвинив... Будь людиною!».
Може хоч діти, прочитавши напис, скажуть: «Мамо, тату, гляньте, що тут пише!
Давай приберемо за собою!»

МИ І НАШІ ДІТИ
У всіх народів світу турбота про дітей є найважливішим
обов’язком держави. Дорослі (саме батьки) відповідають перед власною совістю, і перед державою за здоров’я, фізичний,
естетичний і розумовий розвиток своїх дітей. Саме вони, і
частково вчителі, є тим еталоном, який наслідують діти.
Одним з важливих завдань
дорослих є організація дозвілля
малюків. У Турці, біля міської
ради, облаштовано досить гарну площадку для малечі. Там
чисто, акуратно, є дитячий ігровий майданчик – різні гойдалки,
гірки, а можна дитині й просто
побігати, побавитись з друзями
в доганялки тощо.
Недавно в міському парку
спорудили ще один дитячий
майданчик, але прийдіть і подивіться на нього: скільки там
бруду, різного сміття, пляшок.
Естетики – ніякої! Діти все те
бачать і ростуть серед того бруду, звикають до нього, і в майбутньому на подібне не звертатимуть уваги, бо вважатимуть,
що так має бути.
Є в Турці й інше місце, правда, не дитяче. Біля пам’ятника
Тарасові Шевченку. Там збираються дорослі, часом сивочолі
дяді, грають у карти, п’ють горілку і дуже засмічують територію.
Але нікого це не обурює. Очевидно, до того ми також звикли і, що
найгірше, – це бачать діти і все
це почнуть також наслідувати. А
зайдіть в наші громадські туалети на базарі, чи біля поліклініки.
Більшого кошмару важко собі
уявити! І все це наша громадська культура, наша «естетика»…
Недавно мені довелося побувати на празнику в монастирі в
с. Риків. Організатори добре

підготувалися до цього свята –
бездоганна Служба Божа,
сповідь, оздоровлення церковним дзвоном, навіть було організовано безкоштовні проїзд та
обід. Було серед гостей 3 чи 7
дітей-підлітків з батьками. Коли
їхали до Рикова, всі діти сиділи,
а деякі пенсіонери стояли. Їм
ніхто
не
запропонував сісти.
П о б ув а л и
на службі,
поспо відались, поспівали хором «Отче
наш» і «Богородице,
Діво», пос мак увал и
обідом
і
їдемо додому. Діти позаймали
місця,
а
пенсіонери
знову стоять. Я кивнув головою
дітям, щоб поступились місцем
старшим. Ні один хлопець, ні
одна дівчина так і не спромоглися дати місце старшому. Ні
один батько, ні одна мама не
звернули увагу підлітків, що треба шанувати старість, адже і
вони колись будуть стареньки-
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Люди, в пошуках роботи, їдуть за кордон. Разом із заробленими грошима привозять з собою навики чудових євроремонтів, обстановки житла, модного інтер’єру. Може б і совість привезли звідтам,
щоб не залишати після себе «візиток»
відпочинку. Бо там за таке суворо карають, та і ніхто собі такого не дозволяє.
Ще будучи школяркою, пам’ятаю, нас
вчили: «Бережіть ліс!», «Ліс – наше багатство», «Ліс – легені Карпат». А сьогодні, дивлячись на даний стан справ, так
і хочеться кричати: «Люди! Ми бідніємо!
Наші легені захворіли!»
...Додому ми поверталися з повними
кошиками грибів, під щебет пташок та
ледь чутний стогін лісу, який плаче-благає про допомогу.
Не знаю, чи буде цей лист надрукований, але дякую за те, що принаймні одна
людина його змогла прочитати та розділити зі мною те, що так наболіло.

ßÊÙÎ ÒÈ ËÞÄÈÍÀ
Якщо ти Людина – будь нею й у лісі.
Поглянь: може пташка сидить на
горісі?
А може в кущах причаївся зайчисько?
А може малятко його десь тут,
близько?
А ти насмітиш, чи розіб’єш тут
пляшку –
Поранить він лапку – буде йому важко.
Не зможе від ворога швидко тікати,
І здобиччю може малесеньке стати...
І ліс не рубай! Все живе хоче жити!
Коріння дерев здатне повінь спинити.
Ліс повен гостинців: грибів і малини,
Суниці, чорниці, ожини, калини.
Ось, бачиш: мурашка хвоїнки збирає,
Пташина дбайливо гніздо прибирає–
То ж й ти прибери за собою, будь ласка,
Бо ти є Людина! А ліс - жива казка!
З повагою –
постійна читачка газети Ніна ПРИК.

Колеги по роботі неврологічного
відділу Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження, який
святкувала 28 серпня, чарівну, прекрасну душею людину, медсестру
Маріанну Яківну
Черчович-Дуран і
бажають шановній
ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, світлої радості в житті, достатку, любові, щастя
без ліку і довгого віку.
Хай волошками цвітуть літа прекрасні,
Хай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки
радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де
світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне.

В ОЧІКУВАННІ
КЕРІВНИКА РДА
Очевидно, уже найближчим часом на
Турківщині, як і в інших районах області, буде призначено керівників райдержадміністрацій. «Сарафанне радіо»
обговорює цілий ряд кандидатур як
знаних в районі, так і можливих засланців.
Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський ще раніше оголосив, що призначення
відбуватиметься на конкурсній основі, а
отже, всі бажаючі можуть пропонувати
свої кандидатури, зрозуміло, в надії на перемогу. Кажуть, що на посаду очільника
Турківщини є найбільше претендентів – аж
23! По інших районах, зазвичай, – 10-15.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ми і обурюватимуться, що їм не
поступились місцем у громадському транспорті. Що варта та
сповідь, що варта та Служба
Божа, той «Отче наш» і «Богородице, Діво»? Невігласами
приїхали – невігласами і поїхали…
Однією з ознак нового часу є
наявність банкоматів. Люди активно користуються їх послугами, але не завжди мудро. Люди
не вміють стояти один за одним
в черзі і взяти, згідно черги, свої
гроші, при цьому не заважаючи
перехожим. Часто біля банкомату перехожі мусять іти по
проїжджій частині дороги, а машин у нас, не дивлячись на усі

Або ж таке. Якось я сидів біля
кінотеатру, на лавочці, біля пам’ятника Кобзареві. На сусідній
лавці сиділа молода дівчина.
Гарна, вбрана по сезону і по
моді, в руках тримає червону
квітку, очевидно, подарунок від
юнака. А він стоїть перед дівчиною й щось емоційно розказує.
Вона уважно
слухає,
зі
всього видно, що розповідь юнака їй цікава.
Сидимо поруч. Прислухався і я. У
бесіді юнака

негаразди, значно побільшало,
і водії не завжди дотримуються
визначеної швидкості руху. Отже,
можливі й небажані наслідки.
Це також один з моментів нашої
загальної культури, або точніше
– безкультур’я.

було більше
нецензурних
слів, ніж загальноприйнятих українських. І
що дивувало: така вульгарна
бесіда не обурила дівчину. Вона
з відкритим ротом і надзвичайно уважно слухала блудослів’я

юнака. Їй це подобалось. Обоє
вони народились і виросли в незалежній Україні, іноземного
впливу на себе не мали. Та культурними вони не є і ніколи не будуть. А жаль…
На державному рівні Верховною Радою України прийнято
закон про покарання за блудос-

лів’я. Ну і що? Хто і як буде його
виконувати? І чи буде?
Ось такою є наша юна зміна,
бо такими, на жаль, є і ми.
Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.
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ÌÅÄÈ×Í² ÎÃËßÄÈ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â
Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема можливості виконання ним
певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих
чи хронічних професійних захворювань, встановлення, у разі
необхідності, медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб. У чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників, наведено перелік
професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам.
Отож, наразі з’ясуємо, хто ж із працівників обов’язково має
проходити попередні й періодичні медогляди, та як, власне,
організувати їх проведення.
Перш за все, відповідно до ст.
169 Кодексу законів про працю
України (далі – КЗпП) та ст. 17
Закону України «Про охорону
праці» від 14 жовтня 1992 р. №
2694-ХІІ (далі — Закон № 2694)
роботодавець(або уповноважений ним орган) зобов’язаний не
лише проконтролювати,а й у переважній більшості за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на
роботу) і періодичних (протягом
трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах зі
шкідливими чи небезпечними
умовами праці, або таких, де є
потреба у професійному доборі.
Ці медичні огляди об’єднаємо
у групу так званих «трудових»
медоглядів, проведення яких
спрямоване на своєчасне запобігання заподіянню шкоди здоров’ю працівників.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних
категорій затверджено наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 21.05.2007 р. № 246.
Друга група медичних оглядів
(так званих «профілактичних»)
передбачена ст. 21 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» від 6 квітня
2000 р. № 1645-ІІІ (далі— Закон
№ 1645), ч.2 ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994

№4004-ХІІ.,наказ № 280 від
23.07.2002р. МОЗ України,
згідно з якими працівники окремих професій, виробництв та
організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, зобов’язані проходити
профілактичні медичні огляди з
метою уникнення поширення
інфекційних хвороб. Такі медогляди, відповідно до чинного законодавства, мають проходити
працівники
харчових
підприємств, підприємств роздрібної торгівлі та громадського
харчування, оздоровчих закладів для дітей, лікувальнопрофілактичних закладів для
дорослих, дошкільних та навчально-виховних закладів,працівники лазень, саун, готелів, гуртожитків, спортивно-оздоровчих
комплексів, закладів культури
(театри, цирки, клуби, народні
доми, тощо), розважальних закладів, підприємств фармацевтичної промисловості, аптек та
їх структурних підрозділів, працівники підприємств та об’єктів
водопостачання і каналізації,
метрополітену, транспортно-дорожнього комплексу, рибного
господарства, суб’єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин, особи, які надають приватні послуги вдома .
Третя група медоглядів передбачена у ст. 11 Закону України
«Про засади запобігання і про-
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тидії корупції» № 3206-VI від 7
квітня 2011 р. (далі — Закон №
3206). Такі медичні огляди є
складовою спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов’язаних з
виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування,
й проводяться перед прийняттям на роботу (службу) з метою
встановлення їх придатності до
роботи (служби) за обраною
професією.
Обов’язковість цих «держслужбових» медоглядів встановлена порівняно недавно, а саме
з 1 січня 2012 р. (тобто з дня,
коли набула чинності ст. 11 Закону № 3206).
Зауважимо, що крім наведених основних угруповань медоглядів, існують й інші підстави для
медичного обстеження працівників, пов’язані зі специфікою
певних професій чи умов, що закріплено в окремих спеціальних
нормативних актах.
Перелік професій, виробництв
та організацій, працівники яких
підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам,
затверджено постановою Кабміну від 23.05.2001 р. № 559.
Роботодавець, згідно з чинним законодавством, відповідає
за організацію і своєчасність
проходження працівниками
обов’язкових медичних оглядів і
допуск їх до роботи без необхідного медичного висновку (ч. 4
ст.26 вищевказаного Закону).
Працівників, які без поважних
причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі,
відсторонюють від роботи й можуть притягти до дисциплінарної відповідальності (ч.5 ст.26
вищевказаного Закону).
До дисциплінарних стягнень,
згідно зі ст. 147 КЗпП, належать
догана, звільнення та інші стягнення, передбачені законодавством, статутами і положеннями
про дисципліну для окремих категорій працівників.
Микола БИБЛИК,
завідувач поліклінічного
відділення Турківської КЦРЛ.

АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ –
НА СТРИЙЩИНІ
Працівники ветеринарної служби Турківщини брали
участь у ліквідації спалаху цієї небезпечної хвороби
Тиждень тому 11 працівників ветеринарної служби нашого району три дні брали участь в ліквідації
спалаху африканської чуми на Стрийщині. Зокрема це начальник управління Держпродспоживслужби у Турківському районі Володимир Зубрицький, начальник Турківської районної лікарні ветеринарної медицини Ігор Музика, його заступник Василь Білинський, завідувач Лімнянської ветдільниці Степан Залуга, завідувач Нижньояблунської ветдільниці Тарас Дідовський, завідувач Завадівської ветдільниці Іван Ільницький, завідувач Боринської ветдільниці Володимир Рогач, завідувач Верхньовисоцької ветдільниці Іван Дем’яновський та фельдшер цієї дільниці Василь Матківський, завідувач Верхньогусненського пункту ветеринарної медицини Іван Яцик та завідувач Комарницької ветеринарної
дільниці Броніслав Комарницький.
Для того, щоб це небезпечне захворювання тварин не розповсюджувалося, на свинокомплексі знищено й утилізовано тисячі тварин.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÁÈÂÖß ÓÍÈÊÍÅ Â’ßÇÍÈÖ²
Днями засоби масової інформації оприлюднили повідомлення,
що солдат-строковик, який розстріляв з автомата старшину відділу прикордонної служби «Сянки», може уникнути в’язниці. Судово-медична експертиза визнала його неосудним, а
відтак він буде скерований на примусове лікування.
Поділяючи скорботу рідних загиблого, дивуємось тому факту, як
медична комісія, яка займається відбором юнаків для служби в армії,
могла дозволити психічно хворій людині служити у війську, де, як відомо, військовики мають справу зі зброєю. Та й чи взагалі понесуть
медики, які недогледіли в призовникові наявність психічних розладів,
покарання?
Хай Бог боронить, але трагедія могла бути ще більшою, якби вбивця скерував зброю ще й проти інших прикордонників. Та й взагалі, хто
може дати гарантію, що сьогодні у військових частинах не проходять
службу особи з порушеною психікою. Знаємо, що часто призовників
виловлювали на вулицях чи в громадських місцях, і , після поспіхом
проведеного медичного огляду, скеровували у військові частини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Продається приватизована
двокімнатна квартира (55 м2) в
м. Турка, на площі Ринок. Євроремонт. Всі комунікації. Є гараж.
Ціна – 30.000 у. о. Тел.:
0505118777. Євген.
Відділ культури Турківської
РДА здає в оренду два приміщення в КЦ «Україна» (кінотеатр) – під офісні приміщення.
Одна кімната – площею 11,5 кв.,
і друга кімната, площею 11,5 м
кв.. Середня орендна плата в
місяць приблизно 1000 грн.
За довідками звертатися за
тел.: 3-24-58 (бухгалтерія
відділу культури).
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ПІСНІ РІДНОГО КРАЮ
Цікаво, патріотично, й на високому художньо-мистецькому
рівні, пройшов звіт гуртків художньої самодіяльності Народного дому с. Нижня Яблунька (завідувач Володимир Мишковський). Сцена залу – святково оформлена, дві ведучі вели програму. Активну участь в заході взяли вчителі місцевої школи.
Звіт гуртків проходив під гаслом «Ми – єдині, Україна в нас одна».
З хвилюванням спостерігали присутні за виступом дитячого гурту
«Зіроньки», але юні артисти не підвели і виступили дуже добре, за
що були нагороджені бурхливими оплесками. Свій авторський вірш
«Україна в нас одна», приурочений Героям АТО, який люди слухали
зі сльозами на очах, натхненно продекламувала Христина Германович. У виконанні дівчини також прозвучала пісня «Нашим героям». Соліст Микола Магдич подарував присутнім пісні «За живих і
чужих», «Мамо, не плач». «Я – українець». Виступила на звіті Софія
Васьків, талановита солістка. Вона заспівала дві пісні – «Батьки
мої» та «Ой, мамо, не плач». Пісню «Бабусина вишиванка» гарно
виконала юна солістка, маленька Катруся Кудільчак. Добре відомий жителям району своїми виступами талановитий співак Іван
Щомак виконав «Червону руту», «Біля тополі», «Я піду в далекі гори»,
а солістка Юлія Кудільчак – пісні «Не твоя війна» та «Ла-ла-ла».
Постійно бере участь в усіх конкурсах, не тільки районних, а й обласних, обдарована співачка Ліліана Михайлишин. На сільському
звіті гуртків художньої самодіяльності Ліліана заспівала пісню
«Квітка розмарія». Потішив зал дотепними гуморесками Іван Кузан, а ще виступив перед публікою зовсім юний сопілкар Михайло
Щомак, учень музичної школи, також він виконав соло на саксофоні. У виконанні сільських троїстих музик прозвучали українські
народні пісні, запальні коломийки.
– Також брали активну участь у звіті й сини завідувача Народного
дому с. Нижня Яблунька – Володимир і Микола Мишковські. Вони
завжди допомагають батькові у проведенні подібних заходів. Приємно, що завітав на свято Нижньояблунський сільський голова Василь Хорт, який виступив перед самодіяльними артистами, подякував їм за творчу роботу й вручив усім учасникам художньої самодіяльності грамоти, – розповідає Лідія Ільницька, провідний методист Турківського районного Народного дому, яка була присутня на
заході. – Я дуже задоволена проведеним звітом. У нижньояблунчан є чому повчитися іншим сільським народним домам. До речі,
Народний дім с. Нижня Яблунька –один з найкращих. Там створена
і діє прекрасна музейна кімната. А цього року цей заклад культури
ще й удостоївся першого почесного місця серед сільських народних домів Львівщини. Нагороджений грамотою департаменту культури Львівської ОДА і цінним подарунком.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ОГОЛОШЕННЯ
про наміри щодо передачі в оренду комунального
майна Нижньовисоцької сільської ради
Назва об’єкта оренди:
А) нежитлові приміщення №9, 15, площею 18,6 кв. м, на першому
поверсі будівлі Нижньовисоцької сільської ради, що знаходиться
за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Нижнє Висоцьке, вул. Центральна, 131.
Б) нежитлові приміщення №13, 14, площею 40,8 кв. м, на першому поверсі будівлі Нижньовисоцької сільської ради, що знаходиться за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Нижнє Висоцьке, вул. Центральна, 131.
В) нежитлове приміщення №18, площею 22,1 кв. м, на другому
поверсі будівлі Нижньовисоцької сільської ради, що знаходиться
за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Нижнє Висоцьке, вул. Центральна, 131.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною
станом на 31.07.2019 року, становить:
А) нежитлові приміщення №9, 15 – 39 000,00 грн;
Б) нежитлові приміщення №13, 14 – 85 500,00 грн;
В) нежитлове приміщення №18 – 41 700,00 грн.
Балансоутримувач та власник майна: Нижньовисоцька сільська
рада
Цільове використання об’єкта оренди:
А) нежитлові приміщення №9, 15 – розміщення обладнання для
надання послуг телефонного зв’язку;
Б) нежитлові приміщення №13, 14 – для реалізації товарів ритуального призначення;
В) нежитлове приміщення №18 – облаштування перукарні.
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 04.10.1995 р., №786.
Заяви щодо оренди об’єкту комунальної власності, що вище зазначений, приймаються Нижньовисоцькою сільською радою в робочі дні з 9-00 до 18-00 години (перерва з 13-00 до 14-00 години) за
адресою: Львівська область, Турківський район, с. Нижнє Висоцьке, вул. Центральна, 131.
Кінцевий термін прийняття заяв – 20 вересня 2019 року.
У разі надходження двох і більше заяв щодо оренди об’єкта, на
який надано оголошення про намір передати майно в оренду, Нижньовисоцька сільська рада додатково оголосить конкурс на право
укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить до
спільної власності територіальних громад сільської ради.
Додаткову інформацію можна отримати в Нижньовисоцькій
сільській раді: Львівська область, Турківський район, с. Нижнє Висоцьке, вул. Центральна, 131, телефон 3-34-35.
Сільський голова Я. Ірод.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ² “ÊÀÐÏÀÒÈ”
ÑÒÀËÈ Ë²ÄÅÐÎÌ ÃÐÓÏÈ
Завдяки чудово проведеним двом останнім матчам чемпіонату Львівської області з футболу серед команд другої ліги,
наші “Карпати” очолили турнірну таблицю, обійшовши на одне
очко лідера – команду “Стрілець” із с.Стрілки Старосамбірського району.
м.Судова Вишня, що на МостиУ неділю, 1 вересня, карщині. Наші юнаки впевнено пепатівці
вдруге
обіграли
ремогли своїх однолітків – 4:1.
стрілківчан, зрівнявши таким чиМатч основних команд був надном кількість очок у команд. На
звичайно емоційним та напрусвоєму полі, у надзвичайно важженим. “Карпати” постійно йшли
ливому поєдинку, наші хлопці
в атаку, намагаючись забити та
забили два сухі м’ячі у ворота
виграти матч, а суперник навпасуперника. Варто віддати належки, як міг – тягнув час та зводив
не і надзвичайно сильному
усе до того, аби лишень не про“Стрільцю”, у якого за 13 зіграграти. Небагаточисельні гострі
них матчів – лише дві поразки –
моменти біля воріт суперника
від наших “Карпат”. Юнаки свій
результату так і не принесли.
матч зіграли внічию – 0:0.
Матч завершився з рахунком 0:0.
А в середу, 4 вересня, наша коТаким чином, турківчани здобуманда приймала ФК “Вишня” із
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ли одне очко і з мінімальним
розривом від стрілківського
“Стрільця” лідирують у групі “В”
чемпіонату Львівщини з футболу серед команд другої ліги. До
завершення групового етапу
“Карпатам” залишилося зіграти
три гри, з яких, для перемоги у
групі, необхідно брати максимум – по 3 очки, адже “Стрілець”
просто так не здасться.
Наступний матч турківчани
зіграють у суботу, 7 вересня, у
смт. Підбуж Дрогобицького району.
А в чемпіонаті району з футболу минулої неділі було зіграно
два поєдинки із запланованих
трьох. Так Вовче вдома обіграло
сусідів із Прислопа – 5:2, Верхня Яблунька перемогла на своєму полі Явору – 3:1, а матч Бітля
– Гусне, через неявку останніх –
не відбувся. Оскільки це вже
друга неявка гуснян на виїзний
матч цього сезону, їх команду
знято з подальшого розіграшу
чемпіонату району.
У чотирнадцятому турі районної першості, що пройде у неділю, 8 вересня, силами поміряються Присліп з Яворою та Либохора з Бітлею. Початок поєдинків – о 15.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
ПРОДАЮ ДОШКИ (40-30 мм),. Сухі. Ціна – за домовленістю.
Тел.:0984525953.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ² ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÈ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖ² ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ
ÇÌÀÃÀÍÜ Ó ËÜÂÎÂ²
Минулої суботи в Турці відбулись зональні змагання обласної спартакіади серед команд держслужбовців. У програму змагань входять п’ять видів спорту: футзал, волейбол, настільний
теніс, шахи та шашки.
За результатами зональних змагань, держслужбовці Турківщини у фінальних змаганнях обласної
спартакіади, що відбудеться у Львові 14 вересня, виступатимуть у 7 видах програми з 8 можливих. Це
волейбольна і
футзальна команди, а також у
змаганнях з шашок – начальник
оргвідділу РДА
Богдан Москаль
та адміністратор
відділу надання
ад мініс т р ат и в них послуг РДА
Олександра Цуняк, з шахів – завідувач сектору
управління соцзахисту РДА Мар’яна Крайняковець,
з
настільного тенісу
– завідувач сектору молоді та
спорту РДА Василь Поточний та
головний спеціаліст управління
соцзахисту РДА Оксана Ушакова.
З гостей право приймати участь в обласній спартакіаді завоював начальник відділу цивільного захисту Самбірської РДА Андрій Кузьо, який посів перше місце з шахів серед чоловіків.
Бажаємо нашим спортсменам перемоги і поїхати на Всеукраїнські змагання та стати чемпіонами
спартакіади України серед держслужбовців, яка цього року знову відбудеться в Ужгороді!
P.S. Минулого року збірна команда Львівської області стала вперше переможцем Всеукраїнських
змагань у комплексному заліку.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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Робота в Польщі, Німеччині,
Швеції. Для спеціалістів і різноробочих, сімейних пар.
Роблю візи.
Тел. 09883356134. Віталій.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського лабораторного відділення висловлює щире
співчуття працівниці Галині Володимирівні Козарик з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Церковний хор «Дзвін» української греко-католицької церкви Св.
апостолів Петра і Павла м. Турка глибоко сумує з приводу передчасної смерті колеги – Юрія Сушицького і висловлює щире співчуття
родині і близьким покійного.
Колектив працівників КДЛ Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття лікарю-бактеріологу Ларисі Романівні Сушицькій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка – Юрія.
Фельдшер Матківської ветеринарної дільниці висловлює щире
співчуття завідувачу дільниці Євгену Васильовичу Матківському з
приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Кароліни. Вічна їй пам’ять.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарю-бактеріологу Ларисі Романівні Сушицькій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею глибоко сумує з приводу передчасної смерті керівника фізичного виховання Юрія Тарасовича Сушицького і висловлює щире
співчуття родині покійного.
Колектив працівників структурних підрозділів Пенсійного фонду
України в м. Турка висловлює щире співчуття Оксані Василівні Маланкевич з приводу великого горя – смерті батька – Василя Миколайовича Маланкевича.
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