В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 25 СЕРПНЯ 1990 РОКУ

БОЙКІВЩИНА
НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

№19

(1628)

П’ЯТНИЦЯ, 8 травня 2020 РОКУ

КОРОНАВІРУСНИЙ
ПЕРЕЛЯК У ЗАВАДІВЦІ
Уже не вперше Турківщину охоплюють тривожні чутки про реєстрацію то тут, то там
коронавірусної інфекції. Тривожна інформація поширюється в мережі Інтернет і через «сарафанне радіо» швидко набуває широкого розголосу. Останній випадок, що нібито на COVID-19
захворів житель с. Завадівка. Начебто місцеві мешканці вже знають, хто він, де проживає, та
мало що не готуються до його ізоляції. Насправді ж, це черговий фейк, а точніше – недостовірна інформація. Медичні реєстратори, які проводять облік інфекційних хворих, переплутали
місце проживання та місце роботи хворого. Насправді ж в Завадівці зареєстроване підприємство, на якому працює людина, що захворіла коронавірусом, і живе в зовсім іншому регіоні
Львівщини.
За інформацією заступника директора КНП «Турківська ЦРЛ» Петра Ігнацевича, наразі в нашому
районі хворих на коронавірус не виявлено. На даний час 722 особам зроблено швидкі тести на наявність інфекції, і всі вони показали негативний результат. Наразі в лікувальному закладі є ще 28 тестсистем та 20 – в КНП «Боринська районна лікарня». Також трьом особам з підозрою на коронавірус
було проведено лабораторні аналізи, результати яких також були негативними. Однак, попри це,
медики просять дотримуватися карантину та усвідомлювати: COVID-19 – невидимий ворог, який чатує
на кожного з нас.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОЧЕСНА МІСІЯ
ГНАТА ГЕРИЧА
Цьогорічне святкування
Дня Львова, хоч і пройшло під
парасольками (з неба поливав
рясний дощик), для жителів
Турківщини стане пам’ятним.
Найперше через те, що почесну місію підняти прапор на
відкритті свята було довірено нашому молодому, талановитому землякові Гнату
Геричу.
Впевнено йдучи батьківською
дорогою, він зайняв почесне
місце в когорті знаних хірургів
Львівщини, ставши ангелом-охоронцем, рятівником для багатьох хворих.
Цьогорічне
святкування
львівська громада, власне, присвятила медикам, які борються
з коронавірусною інфекцією і,
віриться, вийдуть переможцями.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ЛИЦАРСЬКУ
КОГОРТУ
ГЕРОЇВ
Назавжди зарахований
наш земляк Іван Сакаль
Не забудеться, не стерпиться, не
переболить… Завжди невимовними
стражданнями буде ятрити душевна рана рідних, що втратили дорогого сина, брата. До них, як і до багатьох односельчан, він, добрий,
чуйний, часто приходить у снах.
Цими днями минає рік, як загинув поблизу села Миколаївка Волноваського району Донецької області житель села Завадівка, боєць
137-го батальйону морської піхоти 35-ої окремої бригади морської
піхоти, командир взводу Іван Сакаль.
Коли над Україною нависла небезпека, він, як справжній патріот,
став на її захист та в боротьбі віддав життя за перемогу, за наше
світле майбутнє. Тож згадаймо його у своїх молитвах. А в людській
пам’яті він житиме вічно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Сердечно вітаємо із вагомим ювілеєм прекрасну душею людину, чудову жінку, турківчанку
Марію Іванівну Матківську.
Шановна Маріє Іванівно, від щирого серця
бажаємо Вам міцного здоров’я – на довгі роки,
святкового настрою, світлих і сонячних днів,
сповнених радістю, приємними несподіванками, теплом і любов’ю рідних, знайомих і друзів.
Господнього Вам благословення
– на многая і благая літ!
Хай легко працюється,
гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Всією сім’єю ми Вас
вітаємо,
Щастя, здоров’я й
удачі бажаємо.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, дорогенька, на довгі літа!
З повагою – Катерина Михайлівна і Петро
Петрович Ігнацевичі.

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із ювілейним днем народження, який святкуватиме 11 травня, нашу дорогу, чуйну, добру і
люблячу дружину, маму і бабусю, жительку
с.Гусне Марію Йосипівну Яцик.
Бажаємо Вам, рідненька, прожити вік в доброму здоров’ї, радості, достатку, мирі, під Божою опікою і благословенням.
Вас, наша добра, люба, єдина,
З любов’ю вітає вся наша
родина.
Дякуєм за серце чуйне і
ніжне,
За щиру турботу про
кожного з нас.
Щоб здоров’я було, щоб
жили-не тужили.
Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!
З повагою – чоловік Михайло, дочка Мар’яна, син Іван, невістка Мар’яна, онуки Тимофійко та Павлик.

МАТУСЮ, ВІТАЮ З ДНЕМ МАТЕРІ!
Мама, Матуся, рідненька моя...
Ти – мій Ангелик, я – дитина твоя.
Ти мене любиш й від зла вбережеш.
У важку хвилину ,завжди пригорнеш.
Руки твої, мов сонця проміння:
Лагідні, теплі ,в них є розуміння.
Коли мені важко, завжди розуміють.
Ніжно приголублять, й заспокоїти вміють.
Серце твоє, мов ніжний кришталь, –
Щире та добре, усіх йому жаль
.
Ти зі мною зазнала і бід, і тривоги...
Лікувала, не спала, зверталась до Бога.
Ти ростила мене , вихованню навчила.
Ти сама не доїла; якщо я захотіла,
Ти давала нам все, мені і сестричці.
Ти вдягала, кормила, все в життю – по поличці...
Все розкладено, правильно, щиро й спокійно.
Всі розмови з тобою проходили вільно.
Ти мов книга, якій я усе розповім.
Ти мов Ангел, який по життю нас провів.
Я люблю тебе, рідна, і серце віддам.
Ти – моя найрідніша, ти – мій кришталь!

Дорогого, люблячого, турботливого і доброго чоловіка, щирого батька і дідуся, дбайливого, чуйного і хорошого брата, жителя с. В. Висоцьке Йосифа Петровича Попівняка з 70-річчям
щиросердечно вітають дружина Катерина, син Андрій з невісткою Маріанною та внучок Тимофійко, сестра Ганна, брат
Роман з родиною, свати Михайло та Галина.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне
світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля.

Добру, щиру невістку, братову, жительку с. Нижня Яблунька
Ірину Василівну Малець з нагоди прекрасного ювілейного
свята, яке відсвяткувала цими весняними
днями, щиросердечно вітають свекор Тарас, свекруха Мирослава, братова Марія з
сім’єю і братова Надія з сім’єю.
Дорогій ювілярці вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Бог, Тобі здоров’я і натхнення,
Щоб прожила Ти ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!
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У ЛИБОХОРІ БУДЕ НОВОСІЛЛЯ
уже найближчим часом тут відкриють
лікарську амбулаторію
У межах державної програми «Доступна медицина»,
в нашому районі продовжується будівництво двох
лікарських амбулаторій – в селах Либохора та Нижня
Яблунька. І якщо нижньояблуньцям з відкриттям комфортабельного медичного закладу ще трохи доведеться почекати, то в Либохорі уже зараз практично готуються до новосілля. Як повідомив редакцію сільський
голова Василь Комарницький, будівельні роботи на
об’єкті фактично завершені, залишилося провести благоустрій території, а також завезти медичне обладнання. Загальна кошторисна вартість лікарської
амбулаторії – майже 10 млн. грн. У цю суму входять як будівельно-монтажні роботи, так і оснащення
лікувально-діагностичною апаратурою.
Не так давно сільський лікувальний заклад отримав й новий автомобіль марки «Рено».
Таким чином одне з найвіддаленіших сіл району, яке, до речі, на Турківщині найдовше за протяжністю, отримає довгоочікуваний подарунок від влади. Місцеві жителі сподіваються, що вже найближчим
часом їхні діти зможуть таки навчатися в новій школі, будівництво якої триває останніх декілька років
поспіль.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

Шановні жінки, матері Турківщини!
Щиро вітаю вас з радісним
святом – Днем матері! Це свято
повернулося до нас із забуття,
щоб відновити давню традицію
вшанування Матері-жінки, Матері-Богородиці та Матері-України як триєдиного символу безмежної віри, надії та любові.
Сьогодні ми вшановуємо світлу пам’ять і тих матерів,
що відійшли у
вічність, щоб вони
завжди жили у серцях своїх дітей.
Також схиляємо
свої голови перед
Матір’ю-берегинею
національних
і
людських ідеалів,
найсвятішою людиною на землі.
Пам’ятаймо про
наш великий борг
перед матерями.
Завжди бережімо
цих найдорожчих
людей і віддаваймо їм хоча б часточку тієї уваги, турботи, любові,
яку вони дарують нам. Бо, як
писав Тарас Шевченко, хто матір
забуває, того Бог карає.
Пам’ятаймо і про тих матерів,
які витримують тягар війни і невтомною працею наближають
перемогу…
Ось чому ми звеличуємо безсмертний подвиг жінки-матері,
святу і безкорисливу материнську любов, натруджені руки. На
мудрості, материнській силі тримається сім’я, родина, вся наша
рідна Україна, яка для кожного
з нас є спільною матір’ю.
Нехай Господь дарує здоров’я, радість і гордість за дітей і
онуків! Хай мир, тепло і затишок
панують у ваших родинах. Довгих і щасливих вам років життя,
дорогі Матері!
З повагою – Віталій Бабяк, голова Турківської РДА.

Дорогі матері, наші берегині!
Слово «мама» для кожного українця уособлює в собі три найдорожчі образи: Матір Божу, рідну матір та неньку - Україну. З прадавніх часів мама в Україні символізує берегиню роду, спадщини,
культурних цінностей, традицій та звичаїв, які вона передає своїм
дітям, хранительку родинного тепла і затишку, гармонії та любові у
наших домівках. Упродовж усього життя вона оберігає, дає наснагу
і допомагає нам вистояти у найскрутніші часи.
Традиційно в кожну другу неділю травня українські родини відзначають День Матері. Це свято особливе, сповнене щирого почуття любові, глибокої вдячності і безмежної шани до жінки-матері. Шанобливе та поважне ставлення до матері, її високий авторитет у сім’ї і
суспільстві за всіх часів були притаманні українському народу, а материнська любов була і залишається єдиною надійною, могутньою
силою.
Низький уклін і щира дяка вам,
наші матері, за ласку, недоспані
ночі, переживання і молитви, які
допомагають нам в житті, за ваші
терпіння, витримку, мудрість і
мужність, з якими ви, долаючи
нинішні негаразди, зберігаєте віру
у завтрашній кращий день для своїх
рідних і близьких, для нашої країни.
Від щирого серця вітаю всіх матерів зі святом! Бажаю вам щастя, довгих років життя, душевного спокою, миру і добра, впевненості
в завтрашньому дні. Глибокої пошани та щирої подяки, адже ви –
найбільший дар у нашому житті. Нехай ваша безмежна любов буде
надійним оберегом, а ваші мудрі уроки та повчання залишаються
головним дороговказом на нашому життєвому шляху. Нехай Господь почує щирі молитви та винагородить вас та ваші сім’ї здоров’ям, а нашій державі дарує мир і єдність. Бажаю, щоб тепло домашнього вогнища, створене Вашими лагідними серцями і дбайливими
руками, зігрівало ваші родини повсякчас, а добро, що невтомно
сієте довкола себе, повернулося сторицею.
З повагою – голова Турківської районної ради Володимир Лозюк.
Шановні матері Турківщини!
Сердечно вітаю вас із Днем Матері! Це свято, сповнене душевної
теплоти, яку отримуємо від безмежної материнської любові. Ваше
терпіння, ніжні руки, любляче серце та мудрі поради благословляють всіх нас у житті.
У всі віки найдорожчою людиною на світі була, є і буде Мама –
наш добрий ангел-охоронець. Шанування матерів – один із святих обов’язків людини, оскільки ми в неоплатному боргу перед ними.
Вітаючи Вас, дорогі матері, з святом, бажаю міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, щирої турботи від ваших близьких і рідних
та Божої благодаті!
З повагою –депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський.

Дорогі жінки! Милі мами!
Від щирого серця вітаємо вас зі святом - Днем матері!
Мама - це найдорожче і світле, що є на світі. Святкування Дня матері - це чудова можливість висловити свою подяку і безмежну вдячність за все, що роблять для нас наші мами, за їх любов і розуміння.
Мама завжди радіє успіхам своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, завжди щиро переживає за
кожен пройдений крок. Немає людини ближче і рідніше!
Нехай ваші серця зігрівають любов і турбота близьких, кожен день буде наповнений радісними і
приємними подіями! Щастя, здоров’я, благополуччя, душевного спокою і любові! Миру і затишку у вашому домі, дорогі і шановні наші матері!
З повагою – Оксана Манюх, начальник відділу освіти Турківської РДА;
Михайло Кропивницький – голова районної профспілкової організації працівників освіти.
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Педагогічний колектив і профспілкова організація Либохорської ЗОШ І-ІІІ ступенів від щирого серця вітають з ювілеєм заступника директора з навчально - виховної роботи Михайла Михайловича Лихву.
Шановний ювіляре! Від щирого серця вітаємо
Вас із прекрасним ювілеєм. З нагоди ювілейного дня народження бажаємо Вам міцного здоров’я, життєвих сил та енергії, родинного тепла і благополуччя, поваги та любові від учнів, колективу, сім’ї, радості від
життя, рясних Божих благословінь на
життєвій стежині.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога.
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага – на многії літа!

10 травня святкуватиме свій золотий ювілей жителька с.
Бітля Галина Василівна Савчак.
Дорогу, люблячу, добру, турботливу маму і бабусю з ювілеєм сердечно вітають діти – невістка Ганна, син Іван; дочка
Тетяна, зять Ігор; дочка Марія, зять Михайло; дочка Богдана,
зять Мар’ян – та онуки.
Сердечно вітаємо Вас, дорога ювілярко, з нагоди Вашого
дня народження. Бажаємо, аби Господь дарував Вам щастя, здоров’я, добро, радість, свою опіку і благословення – на довгі, щасливі і благії роки життя!
Нехай літа Ваші щастям цвітуть веселково,
Не меншає сили запас,
А щедрість Вашої ласки й любові
Завжди зігріватиме нас.
Хай Бог Вам пошле усе, що потрібно,
Хай осторонь ходить біда,
А будуть здоров’я, любов і достаток,
І вічно душа молода!

З нагоди професійного свята – Міжнародного Дня медичної сестри – адміністрація та рада трудового колективу КНП
«Турківський районний центр ПМСД» сердечно вітають медичних сестер центру.
Шановні медичні
сестри,
прийміть щирі
вітання та безмежну вдячність
за ваші чуйні серця, за врятовані
життя, за повернуте
здоров’я
мешканців нашого міста й району!
Протягом тисячоліть люди, які
рятують від хвороб і гоять рани, користуються постійною любов’ю та повагою. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення.
Хай усе добре, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує
своєю неповторністю!
Зі святом вас! Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною
місією!

Дорогі колеги!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – із Міжнародним днем медичної сестри!
Серед усіх професій, які є в охороні здоров’я, наймилосерднішими справедливо вважають фах медсестри, акушерки, фельдшера. Адже основними рисами людей, які їх обрали, є самовідданість і жертовність. Недаремно ті, хто у найтяжчі хвилини свого життя потребує особливої уваги та опіки,
називають вас своїми янгелами-охоронцями, а за даними
статистики, саме на плечі медсестер лягає близько 80%
всього догляду за хворими.
За ваші недоспані ночі нехай віддячить вам доля сторицею радості, добра і любові. І нехай ваша праця ніколи не
буде непоміченою в суспільстві, якому ви віддаєте роки свого життя і звитяжної праці.
Від усього серця бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, миру, щастя.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ».
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«БОЙКIВЩИНА»

УРЯД ПОГОДИВ ДОПЛАТИ
ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН
ТА ІНДЕКСАЦІЮ ПЕНСІЙ
Першого квітня Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 251 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020
році”. Дану постанову коментує начальниця Турківського відділу обслуговування громадян
(сервісний центр) Головного управління ПФУ у Львівській області Олена Юсипович:
- З 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які отримують пенсію і яким виповнилося 80 років і більше, та у
яких щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2019 рік (тобто
9205 грн.), призначено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень. При цьому встановлюється, що для вказаних пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків,
після встановлення доплати їхня пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн. Наприклад,
якщо розмір пенсії складав 2500 грн., то доплата до пенсії складала 500 грн., а якщо розмір пенсії
складав 2000 грн., то доплата складала 600 грн., але це тільки тим 80- ти річним пенсіонерам, у яких є
необхідний стаж (20 чи 25 років.)
- Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після
1 квітня 2020 року, встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку. Наприклад,
якщо пенсіонеру виповнилося 80 років 4 травня 2020 року то доплату як 80-річний отримає з 4 травня
в розмірі 451,61грн, тобто пропорційно кількості дням після виповнення 80 років. А вже із червня – по
500 грн.
Станом на квітень таких пенсіонерів у нашому районі було 1927. У травні проведено таке нарахування ще 25 особам.
- З 1 травня 2020 року проведено індексацію пенсії. Індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески,
який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11, тобто 11%. (Хочу зауважити, що на цих 11%
індексується не розмір пенсії, який дана особа отримувала на руки, а середня заробітна плата, яка
використана для розрахунку пенсії кожної особи індивідуально).
У разі, коли розмір підвищення в результаті цього перерахунку не буде досягати 100 гривень,
встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під
час подальшого перерахунку пенсії.
Наприклад, якщо після проведеної індексації розмір пенсії підвищується на 20 грн., то буде встановлена доплата в розмірі 80 грн., тобто підвищення має становити не менше як 100 грн. Із загальної
кількості пенсіонерів 13,3тис. індексацію проведено 11,5 тисячам пенсіонерів, або 86,5%.
Також з 1 травня 2020 року особам, які мають відповідний страховий стаж (30 років жінки та 35 років
чоловіки) встановлено мінімальну пенсійну виплату на рівні 2100 гривень. Таких пенсіонерів у нашому
районі наявних 1,9 тис.
- У квітні 2020 року, у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій,цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії,
щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших
доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень, станом на 1 квітня 2020
року встановлено виплату одноразової грошової допомоги у сумі 1000 гривень.
Тобто, якщо розмір пенсії у березні складав 4800 грн., а у квітні разом із доплатою в сумі 500грн. як
80-річній особі розмір пенсії склав 5300 грн., то такій особі виплата 1000 грн. не належиться.
- У нашому районі одноразову доплату отримали 12,5тис.пенсіонерів, або 94% до загальної кількості
пенсіонерів.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

КОМУНАЛЬНИКИ
Б’ЮТЬ ТРИВОГУ,
адже уже найближчим часом вони можуть
припинити роботу, а Турка потопатиме в смітті
Не один раз доводилося чути, як критично висловлювалися
про наше місто гості через те, що воно брудне, невчасно вивозять побутові відходи. А вже коли, зазвичай, напередодні свят,
наведемо порядок, то душа радіє та й оцінюють нас уже не як
занедбаних, а як справжніх господарів.
Негативна тенденція безгосподарності є результатом байдужості всіх нас, хто живе в місті. Ми нерідко викидаємо сміття
де заманеться, не робимо зауваження тим, хто смітить, а найголовніше – хронічно не платимо комунальникам за їхню роботу. Через це вони роками перебувають у фінансовій скруті, а
відтак не можуть якісно й ефективно працювати.
Особливо критична ситуація
підприємство отримувало, расклалася в часі карантину, що
зом із сплатою від підприємців,
був введений у зв’язку із пошиу середньому 20 тисяч гривень.
ренням в Україні коронавірусної
Сума явно невелика, але сякінфекції. Хтось із високопосатак, з бідою, комунальники зводовців сказав про відтермінувандили кінці з кінцями. Зараз –
ня комунальних платежів, а пеповна катастрофа. Платять 20реважна більшість турківчан
30 осіб, а решта вважають, що їх
зрозуміли це по-своєму і зовсім
це не стосується. А жаль…
перестали платити за вивіз та
Якщо провести нескладні маутилізацію сміття.
тематичні розрахунки й помноВиконувач обов’язків дирекжити 7 тис. населення, що мештора КП «Турківське житлово-кокає в місті, на 14,14 гривні, що
мунальне управління» Ігор Совизначено до сплати в місяць з
лопатич каже, що до карантину
однієї особи за вивіз сміття, то
за цю послугу платило приблизкомунальники мали б отримувано 1300 осіб, що мешкають у бати майже 100 тис. грн. в місяць,
гатоповерхових будинках та приа в рік ця сума складатиме 1
ватних оселях. А це – 20
млн. 200 тис. грн. Власне, в тавідсотків від загальної кількості
кому випадку можна якісно й
жителів
міста.
Щомісяця
ефективно працювати й навес-

ти чистоту в місті. Та й зацікавленість працівників до роботи,
які отримуватимуть нормальну
зарплату, була б значно
більшою.
Наразі підприємство на межі
закриття. Немає коштів розрахуватися за бензин. Не виплачено заробітну плату працівникам
за квітень, лише частково сплачено податки за березень.
Не виключений варіант, що
комунальники заберуть з вулиць баки для сміття, а транспорт, що обслуговує місто – зупиниться.
А тому мусимо розуміти: якщо
за тиждень-два наше місто буде
завалено сміттям, то це вина не
комунальників, не влади (хоча і
її відповідальність тут є), а й
наша з вами, всіх тих, хто не платить за вивіз побутових відходів,
а відтак не дбає про чистоту й
порядок на своїй вулиці та й в
місті взагалі. Якщо не схаменемося, то наша столиця Бойківського краю може перетворитися у великий смітник як це було
у свій час у Дрогобичі чи Самборі.
Тож думаймо і робімо правильні висновки.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Парафіяни громад Горішньої та Середньої Турки і с.
Присліп щиросердечно вітають із 70-річним ювілеєм протоієрея, о. Андрія.
Шановний ювіляре, у світлий день Вашого народження
прийміть наші сердечні вітання та найщиріші молитви. Нехай Господь Бог дарує Вам здоров’я, духовну міцність, благодать та довголіття, родинне тепло та успіхи у всіх
Ваших задумах! Ангела-хоронителя і опіки від
Матері Божої – на многії і благії літа!
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження молодшу медичну сестру акушерсько-гінекологічного відділення Галину Петрівну Маслиган і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла, світлої радості, довгих і щасливих років життя.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі і благії літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження лікаря-терапевта Миколу Якубовича Ільницького і бажають шановному ювіляру міцного
здоров’я – на довгі і щасливі роки життя,
родинного тепла, великого людського
щастя, Божої опіки у всіх справах.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

НАВЧАННЯ В ШКОЛАХ ДО
ЛІТА НЕ ПОНОВИТЬСЯ,
А свято останнього дзвоника і
випускні бажано не проводити
Така рекомендація Міністерства освіти і науки у зв’язку з
продовженням карантину. Як кажуть у районному відділі освіти, те, що навчання в школах уже не поновлять – це вже остаточно. Дистанційні заняття будуть тривати до 31 травня, далі учні підуть на канікули, до того ж без свята останнього дзвоника. Також й випускні вечори Міністерство освіти
порадило на проводити.
До середини червня у школах мають оформити свідоцтва та табелі. Їх розішлють електронкою, а ось оригінали роздадуть уже
восени. Підсумкова атестація для 4-х та 9-х класів скасована. Одинадцятикласники отримають документи на руки після здачі ЗНО.
Зовнішнє незалежне оцінювання, за оптимістичними прогнозами
та розрахунками, може розпочатися з 25 червня. Пробне тестування буде за тиждень-два до початку основної сесії.
Цьогоріч черг під дверима приміщень, де здаватимуть ЗНО, очевидно не буде. В Українському Центрі якості освіти зараз розмірковують, як розділити дітей, і припускають, що всі сидітимуть у класахаудиторіях в масках, рукавичках. Вже після складання ЗНО випускникам роздадуть атестати. І це бажано зробити без урочистостей,
утриматись від масових заходів.
Свято останнього дзвоника лежить на відповідальності адміністрації школи, а випускні вечори – на відповідальності батьків
випускників. Адже здоров’я наших дітей, у цей складний час, – найголовніше.
Ольга ТАРАСЕНКО.

АКТИВІЗОВУЮТЬСЯ ЗМІЇ
Медики та надзвичайники попереджають жителів району
про небезпеку від змій. З настанням тепла спостерігається
їх різка активність: то тут, то там вони з’являються на
вулицях сіл та райцентру. А відтак є небезпека неприємної
зустрічі з рептиліями. В області вже навіть зафіксовано укуси змій, хоч на Турківщині поки все спокійно.
Зоологи інформують про те, що варто остерігатися й вужів. Вони
також бувають отруйними. Найімовірніше через те, що схрещуються зі зміями. А тому треба бути обережними.
Минулого року на Турківщині по медичну допомогу звернулося
близько 20 осіб із зміїним укусом. За останні десятиліття 2019-й
став рекордним у цій тривожній статистиці. Добре, що всі потерпілі
одужали.
Наш кор.

4 стор.
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ПРОФІЛАКТИКА ВПЛИВУ COVID-19
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
На даний час специфічного медикаментозного впливу на COVID-19 в крові, міжклітинній рідині, в клітинах організму людини немає. Обговорюються і вивчаються лише два методи. Перший - це переливання
плазми крові донорів, які перенесли захворювання на COVID-19, і другий - озонотерапія.
У першому випадку - імуноглобуліни плазми крові не
інактивують COVID-19, a підвищують, активізують самозахист клітин. При цьому віруси не можуть проникнути в
клітину і швидко гинуть.
В іншому випадку озон розшиває жирову оболонку
вірусів. Останні стають вразливими для імунної системи в організмі.
Єдиним методом залишається профілактика захворювання. Профілактичні заходи - поетапні, обґрунтовані,
побудовані на інформації про механізм впливу COVID19 на організм людини.
Перший етап - вплив на COVID-19 поза межами організму людини, що включає дезинфекцію, кварцування
приміщень. В апітерапії доведено, що в радіусі 200
метрів навколо пасіки - не розвивається туберкульозна
паличка. Туберкульозна паличка, як і COVID-19 має жирову захисну оболонку. Через це апітерапевти з метою
профілактики ГРЗ рекомендують організовувати на пасіці кутки відпочинку. Особливо для людей літнього віку.
Другий етап профілактики - дія на COVID-19 безпосередньо на слизових оболонках організму людини. Відомо, що білки COVID-19, так звані s- протеїни, чутливі до
денатурації та дегідратації.
Денатурація - зміна конфігурації і згортання білка під
впливом температури і хімічних речовин. Денатурація
білків починається при температурі 41-45°, під дією спиртового розчину і ефіру.
Дегідратація - це виведення води з білків під впливом
гіпертонічних розчинів.
Третій етап профілактичного впливу - відновлення
функціональної активності мембранних клітинних рецепторів. Це найбільш проблематичний і маловивчений
напрямок. Нейрофізіологам відомо, що 800 генів людини відповідають за структурну організацію найбільш поширених, життєвонеобхідних клітинних рецепторів. Дані
рецептори реагують на фотони світла, гормони, білки,
ліпіди, активують поєднані з ними білки і передають
сигнал в середину клітини. Беручи при цьому участь у
найрізноманітніших фізіологічних процесах, включаючи відчуття зору, запаху, регуляцію тиску крові, концентрацію солей і мікроелементів в клітині, імунологічну
відповідь, поведінку та настрій. Вперше COVID-19
мікроскопічно виявлено в 1965 році. В цей час явної
загрози для організму COVID-19 не несли, вчені їм не
приділяли уваги. В наш час активність даних вірусів значно зросла. Дане явище можна пояснити наступним чином.

По-перше, зросла агресивність COVID-19, яка не
підтверджена науково. А, з іншого боку, за цей період
значно ослабла захисна функція клітинних рецепторів.
Сьогодні відомо, що COVID-19 проникає в клітину через
рецептори клітинних мембран, які приймають їх за специфічні білки-медіатори. До ослаблення захисної функції
клітинних рецепторів привели зовнішні і внутрішні множинні фактори. На це повинна відповісти наука. Профілактично відновити роботу рецепторів клітин можна
лише через організацію раціонального, повноцінного,
природного харчування без додаткових добавок, зменшити навантаження на зоровий і слуховий аналізатори,
впорядкувати церкадні біологічні ритми день-ніч, переглянути вживання медикаментозних препаратів, таких
як бетаблокатори, антигістамінні препарати та блокатори ангіотензивних рецепторів. Старші люди, які постійно приймають ці препарати, становлять основну групу ризику захворювання на COVID-19.
Беручи до уваги вище сказане, апітерапевти рекомендують такі профілактичні схеми:
1. Максимальне перебування на свіжому повітрі, особливо на пасіці, поблизу вуликів. Завдяки наявності в
повітрі фітонцидів і позитивно заряджених іонів повітря,
інактивується активність вірусів.
2. 2-3 рази в день жувати забрусний віск з медом.
Віск можна ковтати. Це дає можливість провести санацію ротової порожнини, активізувати вироблення лізоциму слини, попередити розвиток гастроентеритів.
3. Вдихання аерозолю 96-80% спиртового розчину
прополісу. Обеззаражується повітря в приміщенні і в
альвеолах легенів, денатуруються білки COVID-19.
4. Полоскати ротову порожнину гіпертонічним розчином солі з додаванням прополісу, перекису водню, йоду,
підмору, воскової молі. Дана процедура приводить до
дегідрації білків COVID-19 (0,5 л води, 1 ст. ложка солі, 1
ч. ложка перекису водню, З краплі спиртового розчину
йоду, 1ч. ложка спиртового розчину підмору і воскової
молі. Дану процедуру повторювати 2-3 рази в день.
5. Вживати ввечері, перед сном, молоко з медом і
прополісом. Послаблює патогенну мікрофлору шлунково-кишкового тракту, активізує сапрофітну мікрофлору;
6. За 2 години до сну прийняти спиртовий розчин
підмору і воскової молі з метою активізації імунної системи кишківника. Меланін воскової молі, підмору активізує вироблення нейтрофілів, які є представниками
клітинного імунітету в організмі людини (150-200 мл води

+ 50 крапель спиртового розчину підмору, воскової
молі), окрім цього, цераза воскової молі розчиняє жирову оболонку вірусу.
7 Ввести в раціон харчування
обніжку бджолину 25-30 гр. в
день, пергу 1015 гр., медові
суміші з маточним молочком,
трутневим гемогенатом. Це дає
можливість забез печит и
організм необхідною кількістю
вітамінів, гормонів,
ферм е н т і в ,
мікроелементів,
які необхідні для
відновлення повноцінної опірності
клітин
організму.
8. Закапувати
масляний розчин прополісу,
живиці смереки
в носові ходи і вушні проходи. Промивати очі водним
розчином прополісу - 2-3 рази в день.
9. Робити 7-8 бджоловжалень в день. Апітоксин бджіл
відновлює і стимулює рецептори клітинних мембран,
через які в клітину проникають віруси. Підвищена доза
апітоксину 11-15 вжалень призводить до розпаду ослаблених клітин в організмі, які являються мішенями
для вірусу. Після розпаду клітин виділяються біологічно
активні речовини, які в свою чергу, активізують імунну
систему організму.
Окрім апітерапевтичних методів, уваги заслуговують
інші методи народної медицини.
Щоденний прийом часнику і хрону. Специфічний запах ефірної олії часнику активізує рецептори клітин, посилюючи при цьому стійкість рецепторів до проникнення вірусів. Лізоцим хрону підсилює захисну функцію слини ротової порожнини.
В опочивальні, де знаходяться малі діти або люди
похилого віку, на стінах варто почепити старі рамки з
вощиною темного кольору 3-4-річної давності. Водночас їх варто обробити спреєм спиртового розчину прополісу.
Дотримання цих рекомендацій дасть можливість
зменшити шкідливий вплив COVID-19 на організм людини і виробити захисний імунітет.
Дмитро СЕНИШИН,
лікар-апітерапевт, смт.Східниця.

Демографічна ситуація на Турківщині
Кількість населення Турківського району на 1
березня 2020 року (за оцінкою) становила 48,9
тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2020 року
кількість населення зменшилась на 66 осіб за
рахунок як природного (42 особи), так і міграційного скорочення (24 особи). У січні–лютому 2020
року народилось 92 дитини (на 13 дітей більше
порівняно з січнем–лютим 2019 року), померло
134 особи (на 31 особу менше порівняно з січнем–
лютим 2019 року).

Населення Львівщини упродовж січня–лютого
зменшилось на 1962 особи і на 1 березня 2020
року його кількість становила 2510,1 тис осіб. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському та
Яворівському районах, найнижчий – у містах Моршин та Новий Розділ. Рівень смертності найвищий
у Моршині та Перемишлянському районі, найнижчий – у місті Новий Розділ.
Головне управління статистики
у Львівській області.

ЗАМОВЛЯЙТЕ роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
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.
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СПІВЧУВАЄМО
На 90-му році життя відійшов у вічність колишній заступник голови Турківського ТМіР, голова Верхньовисоцького та Комарницького
первинних мисливських колективів Віктор Теодорович Матківський.
Президія Турківського ТМіР глибоко сумує з приводу смерті Віктора
Теодоровича і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.
Працівники служби ветеринарної медицини району глибоко сумують з приводу смерті колишнього завідувача Комарницьким пунктом ветеринарної медицини Віктора Теодоровича Матківського і
висловлюють щире співчуття рідним і близьким.
Колектив Ясеницького НВК висловлює щире співчуття вчителям
Галині Миколаївні Омелюх та Івану Васильовичу Омелюху з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата та швагра – Василя.
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