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16 травня святкує своє 60-річчя жителька м.Турка Любоми-
ра Михайлівна Дульнявка.

 Дорогу, турботливу маму та бабусю від щирого серця вітають
дочка Ірина, зять Руслан, син Мико-
ла,  невістка Оксана, онуки Лілія, Ана-
стасія, Катерина, Матвій та Микола.

Дорога ювілярко, бажаємо Вам
міцного здоров’я, безмежного щастя,
родинного затишку. Нехай Господь
Бог дарує свою опіку на многії літа.

Спасибі, матусю, за ласку, за
ніжну турботу,

За чуйність, гостинність, не-
втомну роботу.

Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зро-

стили.
Хай серце у грудях ще довго

палає,
А руки, мов крила, нас пригорта-

ють.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не

тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо й бабусю, бо Ви в нас  – найкраща!

Цими весняними травневими днями святкує свій вагомий і
прекрасний ювілей – 80-річчя – житель м. Турка Євген Воло-
димирович Горб’як.

Бажаємо Вам, дорогий і люблячий, щирий і турботливий  тату,
тестю і дідусю,  міцного здоров’я,  щастя, родин-

ного тепла, радості щоденної, життєвих сил
та енергії, ясного сонця та Божої благо-
даті!

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
Бажаємо сторіччя ще

зустріть!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку

Многії літа прожили без ліку.
 І у вінок привітань, як зерно до зерни-

ни, –
Низький Вам уклін від всієї родини!

З повагою і любов’ю – дочка, зять  і онуки з сім’ями.

РОБОЧА ПОЇЗДКА
НАТАЛІЇ ІЛЬНИЦЬКОЇ

У середу, 13 травня, перший заступник голови райдержадміністрації Наталія Ільницька,
спільно з начальником відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального госпо-
дарства та енергетики райдержадміністрації Петром Юдицьким,  здійснили робочу поїздку у
Присліпську, Лімнянську та Хащівську сільські ради.

На території Лімнянської сільської
ради Наталія Ільницька оглянула
Лімнянську лікарську амбулаторію
ЗПСМ, де тривають роботи з рекон-
струкції, за кошти бюджету розвитку
обласного бюджету. Розпорядник
коштів – КНП «Турківська централь-
на районна лікарня». Підрядником
виконання робіт є МПП «Сян».

Також обстежено ремонт автомоб-
ільної дороги загального користуван-
ня Турка-Присліп.

Цього дня в селі Хащів Наталія  Ген-
надіївна побувала біля пам’ятного
знаку на могилі загиблих воїнів націо-

нально-визвольної боротьби, який був освячений з нагоди відзначення 100-ї річниці утворення Захід-
ноукраїнської Народної Республіки.

Наш кор.

У селі Либохора звання ма-
тері-героїні отримали Ганна Ми-
ньо та Любов Прищ. Вони наро-
дили і виховали по п’ятеро дітей.

Мати-героїня Галина Іванич-
ко із села Карпатське також ви-
ховала п’ятьох дітей, як і меш-
канка села Комарники Стефа-
нія Рик та  Ганна Тупичак з села
Багнувате.

Шестеро дітей виховала меш-
канка Верхнього Висоцького Га-
лина Катуркіна.

Уродженка села Шандрове-
ць Тетяна Коваша народила та

виховала 9 дітей! Жінка вийшла
заміж на Закарпаття, та досі
прописана у рідній домівці. У
Шандровці у неї живе мама.

Звання “Мати-героїня” присво-
юють жінкам, які народили та
виховали до восьмирічного віку
п’ятьох і більше дітей. Аби його
отримати, матерям потрібно
зібрати пакет документів та звер-
нутись до органів місцевого са-
моврядування з відповідною за-
явою.

Жінки, яким присвоїли це
звання, можуть вийти на пенсію

у 50 років. Також отримують од-
норазову матеріальну винагоро-
ду – 21 тис. грн.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

культури, туризму та молоді
Турківської РДА.

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
“МАТИ-ГЕРОЇНЯ”

Цього року, згідно Указу Президента України Володимира
Зеленського, 58 мешканок Львівщини удостоїлись звання
«Мати-героїня». Найбільше з-посеред усіх районів області при-
пало на матерів з Турківського району – 7.

 У ПЕРІОД КАРАНТИНУ
ЗБІЛЬШИЛАСЬ НАРОДЖУВАНІСТЬ
У квітні на Турківщині зафіксовано майже однакову кількість

народжень та смертей. І незважаючи на високосний рік та ка-
рантин, введений у зв’язку з пандемією коронавірусу, з почат-
ку року на рушничок щастя стало 37 подружніх пар.

 За словами начальника Турківського районного відділу  держав-
ної реєстрації актів цивільного стану Віолети Нестор, з  початку року
і до кінця квітня зареєстровано 36 шлюбів.  148 народжень та зроб-
лено 233 актових записи про смерть, було 4 розірвання шлюбів та 3
зміни імені.

Протягом квітня працівниками  відділу  складено актових записів
про народження – 45, а про смерть –  48. Тобто бачимо зовсім
невелику різницю. І це досить хороший показник по нашому району
за  квітень. У порівнянні з січнем, лютим чи березнем цього року,
різниця була в 29, 20 або 15 актових записів. Тобто народжуваність
в нашому  районі у квітні збільшилась.

 Також у період карантину  на Турківщині   уже зареєстровано  7
шлюбів.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ДОРОГА МОЖЕ СТАТИ НЕПРОЇЗНОЮ
До  голови Турківської РДА Віталія Бабяка звер-

нулися депутати районної  ради та сільські голо-
ви сіл Шум’яч, Вовче, Лімна, Хащів щодо ремонту
дороги Турка – Лопушанка.

Дорога знаходиться в катастрофічному стані, фактич-
но дороги на цьому  напрямку  не  існує. Ямкові ре-
монти вирішують проблему лише на деякий час, до 
першого дощу. Через село  Вовче вже не реально  про-
їхати, гора  Каплонівка розмита (на фото), тріснутий ав-
стрійський  міст  у селі  Вовче. Взимку  можливий  транс-
портний  колапс  на  цьому  напрямку.

Тому й виникають акції протесту. Жителі сіл змушені
пікетувати  сільські  ради, щоб привернути увагу до цього
питання.

Депутати проcять включити ділянку дороги Турка –
Лопушанка в перелік першочергових по капітальному 
ремонту та експлуатаційному утриманню на 2020 рік і

провести її ремонт. 
Депутати районної ради – Микола Лило, Ярослав Паращич, Степан Залуга, Федір  Крись.

Голови  сільських рад – Василь Годованець, Віра Дупіряк, Петро Петренко, Микола Кметик.
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Парафіяни с. Риків щиросердечно вітають з днем народ-
ження настоятеля храму Преображення Господнього о.
Василя Цюцика.

Всечесний отче, нехай Вас постійно зігріває  тепло людсь-
кої вдячності, а будні і свята наповнюються раді-
стю, світлом та любов’ю рідних і близьких. Ан-
гел Божий хай оберігає Вас і Вашу родину
вдень і вночі, кожну хвилину. Многая і бла-
гая Вам літ!

Бажаєм здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба  Святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб добро робити завжди і усюди.
Хай радість приносить Вам кожна го-

дина,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, шановний, на довгі літа!

Педагогічний колектив Верхньогусненського НВК щиро
вітає з ювілейним днем народження колегу по роботі Марію

Йосипівну Яцик і бажає шановній ювілярці міцного-
міцного здоров’я, душевного тепла, родинної

радості і достатку, сімейного затишку та ряс-
них Божих благословінь.

Нехай  над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа нехай ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай Ангел-хоронитель Вас прова-

дить
Життєвими стежками з рути- м’я-

ти.
Хай кожен день у щасті проліта –
На многії і благії літа!

Крок 1. ВИБІР ЦЕНТРУ ЗАЙНЯ-
ТОСТІ

Роботодавець протягом 30
календарних днів з дня зупи-
нення/скорочення діяльності,
звертається до центру зайня-
тості за місцем сплати ЄВ.

Для уточнення місця сплати
ЄВ скористайтеся «Електрон-
ним кабінетом» на сайті
ДПС(розділі «Реєстри», пункт
«Дані про взяття на облік плат-
ників податків»)

Крок 2. ПІДГОТОВКА ПАКЕТУ
ДОКУМЕНТІВ

До пакету входить:
1) заява на отриман-

ня допомоги у довільній
формі;

2) копія наказу із заз-
наченням дати початку
зупинення (скорочен-
ня) діяльності;

3) відомості про пра-
цівників, у яких виникло
право на допомогу;

4) довідка про сплату
єдиного внеску за ос-
танні шість місяців, що
передують даті зупи-
нення (скорочення)
діяльності, видана
ДПС.

Крок 3. ПОДАННЯ
ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

Пакет документів на-
дається до центру зай-
нятості одним із зруч-
них способів:

- у скриньку, розміщену на
вході центру зайнятості (оригі-
нал);

- поштовим відправленням
(оригінал);

- на e-mail центру зайнятості
(у форматі скан-копії).

Крок 4. ПЕРЕВІРКА ЦЕНТРОМ
ЗАЙНЯТОСТІ ПАКЕТУ ДОКУ-
МЕНТІВ

Протягом 3 робочих днів
центр зайнятості перевіряє па-
кет документів, наданий робото-
давцем, на відповідність та
відсутність помилок. У разі ви-
явлення помилок повідомляє
роботодавця, який має право
протягом 5 робочих днів нада-
ти виправлений пакет доку-
ментів.

Крок 5. УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ-
 ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

Протягом 3 робочих днів об-
ласний центр зайнятості зобов-
’язаний прийняти рішення сто-
совно надання допомоги.

Крок 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВО-
РУ

Протягом 3 робочих днів з
дня прийняття позитивного
рішення центр зайнятості укла-
дає договір з роботодавцем про
надання допомоги.

Якщо роботодавець подав
пакет сканованих документів,
то при укладенні договору він
надає їх оригінали.

Крок 7. ПЕРЕРАХУНОК
КОШТІВ РОБОТОДАВЦЮ

Щом ісяця  роботодав ець
надає центру зайнятості відо-
мості про осіб, у яких виникло
право на допомогу (відповідно
до Додатку 2 Порядку). Центр
зайнятості протягом 3 робочих
днів, після отримання коштів на
свій рахунок, перераховує їх ро-
ботодавцю.

Крок 8. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИ-
КАМ

Роботодавець виплачує прац-
івникам кошти у строк не більше,

ніж 3 робочі дні після їх надход-
ження за окремою платіжною
відомістю.

Право на допомогу не мають
працівники, які отримують пен-
сію або працюють у роботодав-
ця за сумісництвом.

Розмір допомоги
Допомога встановлюється за

кожну годину втраченого робо-
чого часу із розрахунку 2/3 та-
рифної ставки окладу та не
може перевищувати мінімальну
ЗП, встановлену Законом
на 2020 рік (4 723 грн.).

ВАЖЛИВО!
Право на отримання допомо-

ги по частковому безробіттю
мають  роботодавці з числа
суб’єктів малого та середньо-
го підприємництва, які:

- зупинили/скоротили
діяльність через карантин,

- сплачували ЄВ протягом ос-
танніх 6 місяців, що передують
даті зупинення/скорочення
діяльності, за найманих праців-
ників, з якими не припинені тру-
дові відносини на дату подання
звернення до центру зайнятості.

Ключові зміни щодо отриман-
ня допомоги по частковому без-
робіттю, прийняті парламентом
13.05.2020:

Врегульовано питання не
оподаткування розміру допомо-
ги по частковому безробіттю.

Так, на період з 02 квітня 2020р.
до загального місячного (річно-
го) оподатковуваного доходу
платника податку на доходи
фізичних осіб не включаються
доходи у вигляді допомоги по
частковому безробіттю на пері-
од карантину, які виплачуються
(надаються) роботодавцем
(МСБ) відповідно до статті 47-1
Закону України «Про зайнятість
населення» тобто за спроще-
ним механізмом. Також не
справляється військовий збір з
цієї допомоги.

Разом з тим, залишилось не
врегульованим питання оподат-
кування допомоги по частково-
му безробіттю за статтею 47 За-
кону України «Про зайнятість на-
селення», у т.ч. для суб’єктів ве-
ликого підприємництва.

Збільшено термін для звер-
нення роботодавця за отриман-
ням коштів для виплати праців-

никам допомоги по частко-
вому безробіттю з 30 ка-
лендарних днів з моменту
зупинення (скорочення)
діяльності до 90 календар-
них днів.

Федерація роботодавців
постійно зауважувала, що
строку на звернення у 30
днів неможливо дотрима-
тись, що позбавляло бага-
тьох роботодавців права
на отримання цієї допомо-
ги. Так, роботодавці, що зу-
пинили (призупинили)
свою діяльність в березні
або на початку квітня, поз-
бавлялись такого права.

Передбачено виплату
допомоги по частковому
безробіттю на період ка-
рантину не тільки робото-

давцем, а й безпосередньо те-
риторіальним органом ДСЗ, що
позбавляє роботодавця функцій
агента з виплати та паперової
тяганини, фінансових та трудо-
вих витрат на адміністрування
процесу отримання допомоги.

Втім для реалізації цієї норми
мають бути внесені відповідні
зміни до порядків.

Нагадаємо, що механізм отри-
мання допомоги діє для праців-
ників, яким скорочено три-
валість робочого часу, втім досі
залишається невирішеним пи-
тання надання допомоги робо-
тодавцям, які оголосили
простій, та роботодавцям, які
вимушено відправили своїх пра-
цівників у відпустки без збере-
ження заробітної плати через
скорочення обсягів робіт, то-
варів, послуг.

Також парламентом продов-
жено дію мораторію на прове-
дення органами державного
нагляду (контролю) планових
перевірок по останній кален-
дарний день місяця (включно),
в якому завершується дія каран-
тину, але не раніше 30 червня
2020 року.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу
культури, туризму та молоді

Турківської РДА.

ЯК РОБОТОДАВЦЮ ОТРИМАТИ
ДОПОМОГУ ПО ЧАСТКОВОМУ

БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ?
Отримання допомоги по частковому безробіттю на період

карантину регламентується Порядком, з яким можна ознай-
омитися на сайті ДСЗ www.dcz.gov.ua у рубриці “Роботодав-
цям”, розділі “Допомога по частковому безробіттю на період
карантину”.

Сьогодні покрокову інструкцію щодо отримання допомоги
коментує директор Турківської філії Львівського обласного
центру зайнятості Мирослава ПАВЛИК.

ІЗ ПЕРВИНКИ – ВТОРИНЦІ
Для покращення матеріально-технічної бази КНП «Турківська

ЦРЛ», в умовах здійснення заходів щодо недопущення занесення і
поширення на території району випадків захворювань, спричине-
них  COVID-19,  розглянувши листа директора КНП «Турківська ЦРЛ»

Костянтина Коро-
бова та  врахову-
ючи погодження
головного лікаря
КНП «Турківсь-
кий РЦ ПМСД»
Миколи Яцкуля-
ка, розпоряд-
женням голови
Турківської рай-
онної ради Воло-
димира Лозюка
турківській вто-
ринці передано
безоплатно в по-
стійне користу-

вання автомобіль марки УАЗ-3962 2005 р.в., який до цього нале-
жав первинній ланці медичної допомоги Турківщини.

Наш кор.

ХЛОПЧИКА З ЯВОРИ
ВКУСИЛА ЗМІЯ

У понеділок, 11 травня, в нашому районі зафіксовано перший
випадок укусу змії. Надзвичайна пригода трапилася в с. Явора.
Плазун вкусив в праву кисть руки 9-річного хлопчика, учня 3
класу. Це трапилося в гаражі, куди дитина прийшла взяти
велосипед. Нічого не підозрюючи, хлопчик, наблизився до дво-
колісника і не  побачив, що на ньому причаїлася змія.

Терміново потерпіло-
го було доставлено до
КНП «Турківська ЦРЛ»,
де медики надали йому
першу медичну допомо-
гу, а відтак транспортом
медицини катастроф
відправили до одного з
лікувальних закладів
Львова. Життю дитини
нічого не загрожує.

Не зайвим буде ще
раз нагадати про обе-
режність  на подвір’ї, в
полі, у лісі. Адже змія може причаїтися будь-де. І, відчуваючи загро-
зу для себе, атакувати людину.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Російський політик Валерій Панюшкін
(в якому  напевно тече слов’янська мир-
на і чесна кров, не угро-фінська, а такі ще
трапляються, чесні і порядні, між моска-
лями) дав чітку характеристику моска-
лям, чи  то пак, «русским». (Чи відчуваєте
в їхній самоназві, що вони не окремий
народ чи нація, а колишні піддані Руси-
України?)  Він пише: « Я росіянин, але
всерйоз думаю, що логіка, якою керуєть-
ся мій народ, схожа на логіку скаженого
собаки. Скажений собака смертельно
хворий, йому залишається жити три, мак-
сим сім, днів. Та він про це не здогадуєть-
ся. Він біжить, сам не знає куди, стікає
отруйною слиною й кидається на кожно-
го зустрічного. При цьому собака дуже му-
читься і мука його закінчиться, коли його
пристрелять».

Зоологи твердять, що коли спарувати
вовчицю з домашнім собакою, то народ-
жені  дитинчата є дуже-дуже агресивні і
небезпечні.

Негативним і небажаним є змішуван-
ня між расами різних народів. Про це
вчені знали вже давно. Московський ант-
рополог ХІХ ст. А.П. Богданов писав: «На-
родонаселення, що складається з ме-
тисів, має більшу частку ідіотів, божевіль-
них, сліпонароджених, заїк та інших по-
рівнянь з місцевостями, де ці дві раси
живуть окремо».

Москвини подібні до «скаженого соба-
ки» тому, що вони не є народом чи на-
цією, а мішаниною (метисами) угро-
фінських, монголо-татарських кочових
племен і частково слов’ян. Тому між ними
є так багато виродків, ідіотів, особливо
при владі, яку очолювали (і очолюють)
царі, президенти та інші імениті вар’яти
та ідіоти.

У теперішній час вар’ятом  й ідіотом є
господар московського Кремля –
Владімір Путін, бо тільки така жива істо-
та як він (людиною годі його назвати)
може розпочати війну проти мирної Ук-
раїни.

Влада України, і в першу чергу Прези-
дент, зобов’язані припинити всі зв’язки з
РФ (в історії немає таких прикладів, щоб
держава вела економічні відносини з аг-
ресором). Очистити владу від антиукраї-
нських елементів, які відкрито виступа-
ють за дружбу (а то і за об’єднання з РФ,
а це значить ліквідація України як дер-
жави). їздять в Москву, цілуються з Путі-
ним – ворогом України, яку він не визнає
державою.

Ми мусимо не пристосовуватися і  про-
сити  ласки у ворога, а при допомозі світо-
вої спільноти втихомирювати зврохабли-
вих москалів-шовіністів. Вимагати від тих,
що підписали і підтримали Будапештсь-
кий меморандум, зобов’язати  РФ  при-
пинити вбивати громадян України і виве-
сти свої війська з Криму і Донбасу, відшко-
дувати Україні всі збитки, які вона завда-
ла їй своєю окупацією.

Світова спільнота нарешті  має зрозу-

міти, що московська імперія була, є і буде
тим «скаженим собакою», який не дасть
народам світу жити в мирі і спокою, і, в
першу чергу, Європі, поки вона не розва-
литься. Ще О. Герцен вигукнув: «Дай
Боже, щоб москвини взяли Париж. Пора
вже скінчити ту дурну Європу».

Як відомо, Будапештський меморандум
був прийнятий і підписаний чотирма краї-
нами, які зобов’язались захищати Украї-
ну на випадок агресії проти неї взамін
ліквідації її ядерної зброї. Але, на жаль,
окремі державні керівники твердять, що
меморандум – не документ, не дивлячись
на те, що на ньому є підписи.

 Є питання: що ще треба, крім підпису?
Мої земляки, коли були ще навіть непись-
менні, твердо дотримувались даного
ними слова. Вони казали і тепер кажуть:
«Є слово,  є людина. Нема слова,  нема
людини». А це означає, якщо дав слово,
то виконуй і дотримуйся його, а коли не
дотримуєшся даного тобою слова, то та-
кого і за людину не визнають. А тут до
всього домовленого є підписи.

Ваша Висока Честь –  лорди, герцоги і
герцогині, сери й сеньйорини, монархи і
монархині, принци і принцеси  та інша
світова провладна еліта, дотримуйтесь
домовленостей, що записані в меморан-
думі.

Ви скажете, що накладені санкції на РФ.
Ці санкції для московської імперії з її ба-
гатствами (нафта, газ, ліс та ін. )   як укус
комара для людини. Москву треба ізолю-
вати взагалі від світу –  як агресора, який
є  небезпечний для людства і який уже
розпочав свою агресію проти України.
Тим більше, що президент Росії підписав
меморандум, пообіцявши дотримуватись
миру з Україною. Росія робить навпаки –
нападає на Україну, захоплює її терито-
рію. Грабує її, вивозить повністю заводи,
фабрики, залишаючи руїни  і розвалини.

Москалі, чи то пак «русские», привлас-
нили собі стару назву Руси-України і з
маленької  за чисельністю  групи угро-
фінських і татаро-монгольських племен
перетворились на велику імперію, загар-
бавши і підкоривши мирні народи Кавка-
зу, Уралу, Сибіру. І в теперішнім часі РФ
не тільки розпочала війну проти України,
але вона скрито і відкрито веде війну в
усіх частинах світу. Азійська кочова кров
не дає їй спокійно жити і дбати про влас-
них громадян і підкорені народи, їхній
добробут і розвиток їхньої культури.

Нам не треба тішити себе, що Росія
відмовиться загарбати Україну. Всі воло-
дарі мріяли і старалися заволодіти і за-
воювати Україну тому, що без   України не
може існувати московська імперія. Ще
Петро І казав: «Відрив малоросійського
народу від нашої держави може бути по-
чатком всіх наших бід». В імператора Пу-
тіна взагалі «поїхав дах», він взагалі не
визнає Україну державою. «Україна – це
не держава! Що таке Україна ? Одна ча-
стина її – це Східна Європа, а інша –  і
дуже велика – подарована нами!»,  – за-

явив Путін.  Ми, українці, будемо жити в
безпеці тільки тоді, коли РФ не буде імпе-
рією, а розпадеться на національні і ре-
гіональні держави. Наприклад, Сибір,
Урал, Поволжя, Кавказ будуть само-
стійними і незалежними від Москви. Мос-
ковський імперіалізм є печерний, дріму-
чий, старий і вічно живий шовінізм. За всі
війни і злодіяння несе відповідальність
не тільки влада Московщини, але і весь
російський народ вся російська
інтелігенція, яка  в основному стоїть на
загарбницьких позиціях.

Зокрема К. Леонтьєв заявив: «Нам, рус-
ским, надо сорваться  с европейских
рельсов, и, выбрав совсем новый путь –
стать, наконец  во  главе умственной и
социальной жизни всечеловечества». А
М. Лисенко більш категорично висловив-
ся: «Перед нами  есть Украина – страна
богатейших экономических возможнос-
тей. Её необходимо вернуть. Если мы не
вернём Украину и Белоруссию в ближай-
шие пять лет в Россию, то возможности
будут упущены  и нам придётся приме-
нять самые жестокие меры». Мирним
шляхом повернути Україну під свій кулак
Москві не вдалося,то вона в 2014 році
розпочала війну проти неї.

Про жорстокі наміри Росії відносно
колишніх республік в 1992 році тодішній
міністр закордонних справ РФ А. Козарєв
заявив: «Мы будем твёрдо настаивать,
чтобы бывшие республики СССР неза-
медлительно вступили в новую федера-
цию или конфедирацию и об этом пой-
дёт жёсткий разговор».

Я не перестану повторювати, що з оку-
пантом не ведуть економічних відносин і
не торгують, а , по можливості, закрива-
ють кордони. Потрібно відкинути
Мінський і Нормандський формати, а
перейти до Будапештського. Вимагати у
підписантів Будапештського меморанду-
му  змусити Путіна виконати його. У пер-
шу чергу, вивести російські війська з Кри-
му і Донбасу. Постійно їм нагадувати сло-
ва славної нашої поетеси Ліни Костенко:

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи,
Сьогодні ми, а завтра – ви.
Вельмишановний Президенте п. Зе-

ленський, доля України – у Ваших руках і
Ви несете повну відповідальність за її
майбутнє тому, що Ваша партія «Слуга
народу» є монобільшістю у Верховній
Раді і може прийняти будь-який  закон
для захисту  і збереження держави Ук-
раїна. Не  треба зосереджуватися тільки
на коронавірусі. В історії людства були
різні заразні хвороби (чума, тиф, іспанка
та ін.) і народи справлялись з ними, в
основному за півроку. Так буде і з коро-
навірусом.

 А ось московська імперзараза гнобить
частково Україну понад вісімсот років з
того часу, коли рязанський князь, син по-
ловчанки, Андрій Боголюбський, в  1169
році спалив. сплюндрував, пограбував
Київ, а його жителів вимордував та части-
ну забрав у полон. А з 1654 року постійно
грабує багатства України, а її жителів ви-
возить на Урал, в Сибір і на Соловки.
Пане Президенте, використайте всі мож-
ливі важелі і засоби, щоб звільнити Ук-
раїну від московських окупантів і то не-
гайно. Щоб, не дай Бог, з Вашим офісом
не сталося так, як з канцелярією М. Гру-
шевського, яка згоріла від московських
снарядів.

 Микола МИХАЙЛИК,
 член Проводу Турківської РО КУН.

ВИКОРИСТАТИ ВСІ
ЗАСОБИ І ВАЖЕЛІ,

ЩОБ ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ
В степу донецькім –

Озвірілі орди.
В них не половецькі,
А московські морди.

(Автор невідомий).

Ще в ХІХ ст. знавець  натури москалів і сам москаль П. Чаадаєв попереджав
європейців: «Настав час, коли незнання Московщини загрожує європейській
безпеці. Московщина – це окремий, ворожий  європейським ідеям світ. Світ
азійських кочовиків, які не знають іншого шляху, крім загарбання і поневолен-
ня народів». У московських імпершовіністів в їхній натурі нічого не  змінилось і
в половині ХХ століття, коли московська орда у Другій світовій війні грабува-
ла Східну Європу, убивала дітей і літніх людей, ґвалтувала жінок. Не змінився
її характер і на початку ХХІ століття. Ці ординці напали на споконвіків мирну
Україну, окупували Крим, переорюють степи Донбасу танками, гарматами й
мінометами. Сита Європа спокійно спостерігає за всіма злочинами цих ди-
кунів, яким мало руйнування житлових будинків, шкіл, лікарень, шахт. Вони
збивають навіть пасажирський літак міжнародного авіасполучення, на якому
гине 298 людей.

Дорогу донечку, чудову дружину,
люблячу матусю, найкращу у світі
тітку Марію Ярославівну Терещук з
прекрасним ювілеєм вітають мама

Марія, чоловік Андрій,
дочка Анічка, синочок

Олексійко та племі-
нниця Діаночка.
Ювілярці вони ба-
жають неба без-
хмарного, на-
строю гарного,
здоров’я міцного і
щастя земного,
Господнього бла-
гословення – на

довгі  і мирні  роки життя.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед лю-

дей,
Тепла й любові, від яких квіту-

ють квіти,
Даруємо Тобі у цей святковий

день.

 Чудову, добру сусідку, гарну і вірну
подругу Марію Ярославівну Терещук
сердечно вітають з ювілейним свя-
том сім’ї Лоцко та
Янінович. Вони
бажають до-
рогій ювілярці
міцного здоро-
в’я – з роси і
води, світлої ра-
дості в  житті,
сімейного за-
тишку і тепла, лю-
бові, добра,  дос-
татку, Господньої опіки
у всіх справах.

Хай Бог милосердний з високо-
го неба

Дарує Тобі усе, чого лиш тре-
ба,

А Матінка Божа – Цариця Свя-
та –

Дарує щасливі та  довгі літа1

ЗА ДВА ДНІ –
ЧОТИРИ ПОЖЕЖІ
 Сталися вони  цього тижня. Спер-

шу, 11 травня, через підпал,  ряту-
вальникам  вже вкотре довелося  га-
сити суху траву у двох селах – Верхній
Яблуньці та Нижньому Турові. Усклад-
нював гасіння  поривчастий вітер, але
займання  було локалізовано.

 Наступного дня, 12 травня,   тривож-
ний виклик на  службу порятунку «101»
поступив  із с. Либохора. Там посеред ночі
загорівся житловий будинок. Вогнем зни-
щено покрівлю, на площі 90 м кв , а саму
будівлю врятовано. Виїжджали на гасін-
ня пожежі   рятувальники  з Борині.  Не
довелося сидіти без діла і турківським
пожежним.  Цього ж дня  вони   гасили
вогонь, який розгулявся  в одній із квар-
тир в центрі м. Турка.  Займання було
швидко ліквідовано.

Наш кор.

СПЕЦІАЛЬНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
оновлений графік

від 14 травня 2020 р.
ТУРКА – ЛЬВІВ: 6.00 год., 6.30 год., 7.30

год., 9.00 год., 11.00 год., 12.00 год., 13.30
год., 17.00 год., 18.00 год.

ЛЬВІВ – ТУРКА: 6.00 год., 7.45 год., 8.30
год., 11.30 год., 12.30 год., 14.00 год., 15.15
год., 16.00 год., 18.40 год.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

СПІВЧУВАЄМО

ЗАМОВЛЯЙТЕ  роботу+ мате-
ріали зі знижкою до 20%.

РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАР-
ТИР 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.

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних цін ПФ “Білаки” на ВРХ та коні

в грн/ за 1 кг живої ваги

1) Я зупинюсь на превенції як
на основному методі захисту.

Наразі всі зусилля Оздоровчих
організацій світу спрямовані на
те, щоб уникнути контакту та по-
ширення, оскільки не існує пе-
реконливого лікування. Це єди-
ний спосіб зупинити зло, покла-
даючись на власну реакцію Па-
цієнта і дозволити вірусу писати
історію.

Але чи ми готові до такої
відповіді? На жаль, тенденція
більшості - залишати все до
кінця ...

В апітерапії концепція попе-
редження по суті базується на
продуктах з вулика, впливаючи
на бажання тих, хто ними корис-
тується.

Це лише ставлення! ... Проф-
ілактика далеко не концепція
лікування.

Хвора людина виліковується і
не допускається до того, як зах-
воріти і втратити здоров’я. Ось
чому саме його основа і фунда-
мент, внаслідок чого забезпе-
чується щоденне і постійне жит-
тєве забезпечення.

2)    Творення створило нас у
гармонійній рівновазі і дало
нам «ІМУНОЛОГІЧНИЙ БАР’ЄР»
як інструмент, щоб утримати нас
таким чином. Він структурований
і пов’язаний у всіх органах
організмів та біологічних прото-
колів, тобто: правильний напря-
мок, узгоджений шлях, правиль-
не рішення ... до гомеостазу.

3)  3 цього великого імуноло-
гічного комплексу врахуємо
оборонну функцію, пов’язану з
ЛУНГ. Це система, яка зв’язує
нас із зовнішньою стороною та
керує енергією: прийом повітря,
поєднання з поживними речо-
винами та розподіл як захист
кров’ю та енергетичними кана-
лами до шкіри, контролюючи її
тепло.

4) Тоді наш імунологічний
бар’єр залежить від цієї ОБО-

РОННОЇ ЕНЕРГІЇ, яка, в свою
чергу, потребує інших факторів,
які ми повинні враховувати, і
серед них є:

а) Життєва енергія повітря
б) Життєва енергія основної

сутності, успадкована в генах
в)  Життєва енергія сутності,

що набувається в їжі травними
системами.

Апітерапія перевершує очіку-
вання, оскільки вона безпосе-
редньо впливає на всі ці аспек-
ти, ставши королевою терапії.
Це потенційний інструмент ро-
боти будь-якої медичної систе-
ми.... роблячи їх всеосяжними та
цілісними.

5)  Властивості ПРОДУКТІВ
БДЖІЛЬНИЦТВА завдяки їх кон-
фігурації, компонентам, гармо-
нійному складу, походженню,
генетиці і, перш за все, завдяки
любові бджіл, надають нам ан-
тиоксидантну, антипатогенну дію
(віруси, бактерії, гриби, парази-
ти), захисний від радіації, пожив-
ний, протипухлинний, проти ста-
ріння та багато іншого ...

Давайте подивимось тоді син-
тез того, наскільки великою
може бути апітерапія:

Мед: Він ферментативний і
енергійний, його потрібно вжи-
вати щодня з частотністю 0,3-0,6
г на кожен кілограм ваги люди-
ни, яка його споживає.

Пилок: і бджолиний хліб: По-
живні макро- і мікроелементи
слід вживати щодня з розрахун-
ку 0,3 г на кожен кілограм ваги.

Прополіс: Він є протимікроб-
ним та регенеруючим. Його слід
приймати всередину щодня з
розрахунку 0,5 краплі настоян-
ки на кожен кілограм ваги.

Віск: захисний при презентації
крему для шкіри та слизових
оболонок та очищення, вжива-
ючи його в їжу.

Маточне молочко: чудовий
гормональний стимулятор, який
має здатність змінювати внутрі-

шньоклітинні функції зі швидкі-
стю 90 мг на добу, сублінгваль-
но, тобто під язик..

Апітоксин: імунологічна, анти-
мікробна регуляторна якість,
серцево-судинний, неврологіч-
ний та імунний вплив, серед
інших.

Маршрути: оральний та судин-
ний, як ін’єкційні та укуси бджіл,
завжди виконуються за протоко-
лами безпеки та індивідуально
в кожному випадку для досяг-
нення ефективності на статис-
тичній основі.

Цим методом, доктор Касті-
льо, займається вже декілька
років, він називає його АВЕЕ, що
означає апітерапія заснована
на статистичних даних та етики.

6) Заключні міркування • Са-
нітарні заходи:

Рекомендовані, спрямовані
на те, щоб уникнути зараження,
широко відомі і розповсюджені.
Гігієна, миття рук, ізоляція...

Дієта: теплі поживні продукти,
які не підкислюють організм,
натуральні цільні зерна, тепла
вода, сонячні ванни, рослини,
такі як кориця, аніс, лимон, вер-
бена, лимонна вербена, цибуля,
часник, серед інших. Уникайте
споживання молока, цукру та
рафінованого борошна, барв-
ників, консервантів, підсолоджу-
вачів та інертних хімічних речо-
вин.

Аеробні вправи, дихальні
вправи, що стимулюють енерге-
тичні канали легень, розтягую-
чи руки і масажуючи їх, вдихаю-
чи і видихаючи повітря повністю.

Контроль емоцій, особливо
смутку і впертості, встановлення
контакту із творцем і гармонія з
попутниками та особлива пова-
га до природи вирішить ВСЕ.

Споживання продуктів з вули-
ка та інших продуктів, що сприя-
ють здоров’ю.

Можна багато чому навчитися,
і лише тоді, коли знання розті-
каються, наше існування розши-
рюється.

Я посилаю привітання з
надією, що воно зможе вас сяг-
нути.

доктор Андрес КАСТІЛЬО,
Еквадор.

КОРОНАВІРУСНІ РЕФЛЕКЦІЇ
Найуспішніший шлях, який ми проходимо як дослідники, щоб

досягти спільноти - це поширення цінної інформації, яка відкри-
ває портали зцілення та рівноваги, особливо на критичних
стадіях,  в сучасному світі. Саме тому варто зробити аналіз
мультивізації з використанням апітерапії як осі, де люди под-
іляють осьову симетрію з природою та з бджолами.

Ірина ДЗОНДЗА,
головний спеціаліст відділу економічного розвитку, сільського

господарства, інфраструктури та захисту довкілля Турківської
РДА.

Втрачений військовий квиток МО 644881, виданий на ім’я Олега
Івановича Яворського, вважати недійсним.

Педагогічний колектив Бітлянського НВК глибоко сумує з приво-
ду смерті колишнього вчителя української мови  та літератури Кате-
рини Миколаївни Покурбанич та висловлює щире співчуття сім’ї по-
кійної: вчителям школи – чоловіку Дмитру Івановичу Шепіді, дочці
Іванні Дмитрівні та зятю Віктору Івановичу Бабуричам.

Пам’ять про цю Велику Людину назавжди залишиться в наших
серцях. Вічна їй пам’ять.

Педагогічний колектив Бітлянського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителям Віктору Івановичу Бабуричу та Іванні Дмитрівні Бабу-
рич з приводу тяжкої втрати – смерті батька та свекра.

Магазин “Комора”
(залізничний вокзал, П.П.

Маркович В. І.)
Продає за найнижчими ціна-

ми мотоблоки (можливий обмін
на легкове авто), трактори (обмін
на мотоблоки, або іншу техніку),
скутери, мотоцикли, фрези, ко-
сарки, бетономішалки, зварки,
дрельки, болгарки, грабалки.
Можливий кредит та доставка.
Розгляну інші пропозиції.

Телефони: 0957382781,
0989353004 (Володимир).

ОБІКРАВ
ОДНОСЕЛЬЧАНИНА
Слідчі Турківського відділен-

ня поліції завершили досудове
розслідування та скерували
до суду кримінальне провад-
ження, відкрите відносно жи-
теля с. Н.Яблунька, який, шля-
хом вільного доступу, викрав
у односельчанина 150 доларів
США, 300 польських злотих та
3500 грн., таким чином завдав-
ши потерпілому збитків на
суму 9350 грн.

Так за свою злочинну
діяльність любителю легкої на-
живи доведеться відповідати
перед законом.

Наш кор.

НАРКОТИКИ ТА
ПІДРОБЛЕНІ ДОКУМЕНТИ

Наприкінці квітня на карантинному пості №13, що неподалік
села Івашківці, було зупинено автомобіль, марки ВАЗ, під керу-
ванням жителя Закарпатської області.

Під час огляду у салоні авто виявлено 2 поліетиленові пакети з
білою кристалічною речовиною, схожою на наркотики.

По даному факту слідчими Турківського відділення поліції відкри-
то кримінальне провадження, а підозрілу речовину вилучено і  ске-
ровано на експертизу.

А минуло тижня на цьому ж пості було зупинено автомобіль, мар-
ки BMW 316, яким кермував житель міста Кропивницький Кіровог-
радської області.

Під час огляду транспортного засобу встановлено, що номер ку-
зова автомобіля, вказаний у свідоцтві про реєстрацію транспортно-
го засобу, не відповідає номеру кузова автомобіля, вказаному на
агрегаті.

Подібний випадок виявлено й від час зупинки автомобіля Scoda
Fabia, власником якого є житель Закарпаття. Свідоцтво про реєст-
рацію транспортного засобу даного авто мало ознаки підробки.

По обох випадках відкрито кримінальні провадження, автомобілі
тимчасово вилучено для проведення експертизи.

Наш кор.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА  
ВИД ТВАРИН 

 
ПОПЕРЕДНЯ 
25.02.2020 року 

Від 
05.05.2020 року 

Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 37,00 36,00 
Бички  вищ.вгод.,   від 345-до 400 кг 36,00 35,00 

Бички до 345 кг 36,00 35,00 
Молодняк  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 

36,00 35,00 

Молодняк вища вгод., до 345кг 
(телиці) 

36,00 35,00 

Молодняк, до 245 кг   
Молодняк середньої вгодованості 29,50 30,45 
Молодняк н/ сер. вгод. 25,55 25,55 
Молодняк  худа 18,35 17,60 
Доросла  вищої  вгод.  від 350кг 32,85 32,85 
Доросла вищої вгод. до 350кг 31,40 31,40 
Доросла  середньої  вгод. 28,50 28,50 
Доросла  н/середньої  вгод. 24,70 24,70 
Доросла, худа 18,50 18,50 
Коні  I  категорії 21,30 21,30 
Коні  II  категорії 17,35 18,35 
Лошата 32,25 31,70 
 

Педагоги та учні Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке
співчуття бібліотекарю школи Любові Кирилівні Стефаник з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.


