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14 червня святкує день народження їмость с. Ропавське
Надія Лук’янівна Паращак. Бажаємо Вам, шановна, міцного
здоров’я, благополуччя, життєвих га-
раздів, Господнього благословення на
довгий вік.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і

сила,
І більшого щастя на світі нема.
Хай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий

слід.
Прийміть найкращі побажання:
Здоров’я й щастя на много-много

літ.
З повагою – настоятель храму Св. Мучеників Маккавеїв о.

Роман Роль та парафіяни с. Ропавське.

Дорогу маму, турботливу бабусю, добру сваху, жительку с.
Явора – Наталію Андріївну Яворську з ювілейним днем на-
родження щиро вітають дочки Гали-
на та Світлана, зяті Богдан та Олег,
онуки Андрій, Ілля, Владислав та Де-
нис, свахи Ольга та Ольга і бажають
міцного здоров’я, чудового настрою,
добра і миру, щастя і радості. Господь
хай Вас оберігає, а Пречиста Діва в
житті допомагає.

Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало доб-

ро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щасливого

віку.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Колектив фінансового відділу Турківської міської ради щиро
вітає з ювілеєм колишнього заступника головного бухгалтера
фінансового управління Турківської РДА Наталію Андріївну

Яворську і бажає шановній ювілярці  доброго здоров’я, жит-
тєвих сил  і енергії,  родинного тепла, добра, радості,

Божої ласки і благословення на многії літа!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже.  Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням.

9 червня відсвяткував свій ювілейний день народження –
75-річчя –  наш дорогий, люблячий, щирий, добрий, турботли-
вий чоловік,  батько, найкращий у світі дідусь і прадідусь Тарас
Миколайович Богдан.

Коли народжується людина, на небі з’являється зірка, яка
освітлює їй шлях протягом усього життя. Дорогенький наш
ювіляре, ми бажаємо, щоб Ваша зірка ніколи не згасала, а з
роками світила ще яскравіше. Вітаючи Вас з прекрасним свя-
том у Вашому житті, бажаємо міцного-міцного здоров’я, ро-
динного тепла, благополуччя;  нехай завжди Вам світить сон-
це ясне, будьте для нас завжди молоді!

Любий татусю, дідусю милий,
Спасибі велике, що Ви нас зрос-

тили,
Що Ви нас любите, усім помагає-

те,
Молитеся за нас, добра нам ба-

жаєте.
За руки роботящі, за хліб на

столі,
Спасибі Вам, рідний, уклін до

землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам

дає.
З любов’ю і повагою – дружина

Люба,  син Руслан,  дочка Іванна, не-
вістка Ольга, зять Іван, онуки –  Ма-

рина з чоловіком Віталієм,  Богдан, Андрій, Тарасик і правнуч-
ка Анастасійка.

ÑÒÈÕ²ß ×È ÂÀÍÄÀËÈ?
Знищили статую Ісуса Христа на г. Пікуй

Три, а  може  чотири,  роки тому великий патріот-націоналіст Ми-
хайло Казибрід, уродженець с. Либохора, житель м. Червоноград,
загорівся ідеєю встановити на г. Пікуй статую Ісуса Христа. Він виділив
чималі кошти, купив фігуру,  а вже ентузіасти із с. Гусне зробили все
можливе, щоб встановити її на найвищій вершині Львівщини. І треба
сказати, що це було належно оцінено не лише жителями довколишніх

сіл, а й численними туристами, що
відвідували вершину. Статую, як го-
диться, освятили, а відтак це місце
стало особливим.

Але, виявляється, не для всіх. На-
прикінці травня, під час чергового
сходження, туристи виявили, що
статуя кудись зникла, залишився
лише постамент. Припускають різні
версії. Хтось каже, можливо стихія
завалила, а відтак вона опинила-
ся в глибокому урвищі. Інші пере-
конані в тому, що це – робота ван-
далів, які не бояться ані людського осуду, ані кари Божої і чинять
такі неподобства. На  таку думку наштовхує випадок, який не так
давно трапився біля джерела в с. Явора. Там один  психічнохворий
житель Турківщини викрав статую Божої Матері й забрав собі додо-
му. Цілком можливо, що таке могло трапитися й на Пікую.

Правоохоронці про цей випадок нічого не знають. Просто до них
не було жодного звернення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У БОРИНІ
ОБЛАШТУЮТЬ

ЦНАП
У результаті адміністра-

тивно-територіальної ре-
форми чимало новостворе-
них громад в Україні  стикну-
лися з проблемою нестачі
адміністративних при-
міщень. Не винятком є й   Бо-
ринська громада. Але, завдя-
ки вмілим і злагодженим діям
керівництва, проблему
вдається вирішувати.

Як позитив, можна навести
приклад з перспективним об-
лаштуванням центру надання
адміністративних послуг. Грома-
да підготувала два проекти на
конкурс місцевих ініціатив і
обидва  отримали схвалення.
Перший, на суму 2 млн. 546 тис.
грн.  – обласного масштабу. Тут
половину коштів виділить облас-
ний бюджет, половину – місце-
вий. А інший проект, де фінансу-
вання забезпечить державний
бюджет, сума становить 3 млн.
185 тис. грн. Селищна рада, як
співфінансування, надасть
лише 30 відсотків від загальної
суми. І   якщо не виникне яки-
хось форс-мажорних обставин,
то вже до кінця року в при-
міщенні селищної ради повно-
цінно запрацює ЦНАП.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У неділю,  13 червня,  Турківська міська рада, зокрема сектор
культури відділу освіти, культури і туризму організовує на майдан-
чику перед Народним домом с. Явора цікавий фольклорний захід
– Свято книша, із залученням колективів художньої самодіяль-
ності м. Турка та сіл явірського напрямку.

Свято розпочнеться о 14.00 год. Організатори кажуть, що буде
цікаво, а тому запрошують всіх бажаючих.

ÑÅÐÅÄÍÞ ÇÀÀÑÔÀËÜÒÓÞÒÜ
Швидкими темпами проводять ремонт майже кілометро-

вої ділянки проїзної частини дороги по вул. Середня м. Турка.
Тут  підготовлено основу для укладання асфальту і вже в
понеділок,  якщо не завадить погода, за словами міського
голови Ярослава Паращича, розпочнуть асфальтування.
Підрядники кажуть, що провести його цілком можливо за два
дні.

Є ще  одна добра новина. Підписано розпорядження на освоє-
ння субвенційних коштів Турківської міської ради на ремонт доро-
ги в с. Шум’яч (3 млн. грн.) та в с. Явора (2 млн. грн.).Уже з наступ-
ного тижня підрядники мають приступити до роботи. Як ми вже
повідомляли раніше, в цих населених пунктах також буде облаш-
товано асфальтне покриття. У першому – близько кілометра, у
другому –  850 м.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення ва-

кантної посади: провідного спеціаліста
відділу організаційної роботи та контролю
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікацій-

ним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння дер-
жавною мовою, навички роботи на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.

Перелік документів, які слід подавати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначено про

ознайомлення заявника із встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го самоврядування та проходженням служби;

 2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоє-

ння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про майно, доходи,

витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік як
кандидата на посаду за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;

6) копія документа, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів, від дня

публікації оголошення в газеті, за адресою: смт. Бориня, вул. І.Фран-
ка, 4.

Телефон для довідок: (03269)3-41-18.

ÌÅÄÎÃËßÄ ÏÅÐÅÄ
ÏÅÐØÈÌ ÊËÀÑÎÌ

Перед вступом у перший клас
дитина має відвідати: дитячого
хірурга; дитячого ортопеда-
травматолога; дитячого оф-
тальмолога; стоматолога;
інших спеціаліства за показан-
нями.

Окрім того, дитині потрібно
зробити аналіз крові на гемог-
лобін та інші аналізи за пока-
заннями.

ÌÅÄÎÃËßÄ Ó×Í²Â
2-11 ÊËÀÑ²Â

Діти, які вже навчаються в
школі, мають проходити медог-
ляд один раз на рік. Але не обо-

в’язково робити це перед самим
навчальним роком. Можна пе-
ренести похід до лікаря на
будь-який інший час, щоб не ут-
ворювати черг перед першим
вересня.

Із 7 до 17 років вузьких спец-
іалістів та аналізи потрібно про-
ходити і робити лише за необхі-
дністю. Потрібні консультації та
аналізи для кожного віку визна-
чає педіатр чи сімейний лікар,
який направляє на огляд.

Медичні огляди учнів вхо-
дять до Програми медичних
гарантій і є БЕЗОПЛАТНИМИ.

Для консультації вузьких спец-
іалістів педіатр чи сімейний

лікар створює електронне на-
правлення. З ним пацієт має
звернутися до будь-якого мед-
закладу, який має договір з
НСЗУ на надання амбулаторної
допомоги.

Нагадую, що направлення не
потрібне:  для гінеколога ди-
тячого та підліткового віку;
підліткового психіатра;  нарко-
лога;  дитячого стоматолога;
лікаря, в якого дитина з хроні-
чними захворюваннями пере-
буває під наглядом.

Схему періодичності обов’яз-
кових медичних профілактичних
оглядів учнів загальноосвітніх
навчальних закладів також
можна знайти в наказі МОЗ
«Про удосконалення медично-
го обслуговування учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів»
від 16.08.2010, № 682.
ÌÅÄÎÃËßÄ ÀÁ²ÒÓÐ²ªÍÒ²Â

Для вступу у вищий навчаль-
ний заклад абітурієнтам по-
трібна довідка № 086/о. Це єди-

ний медичний документ для
подання до приймальних
комісій навчальних закладів усіх
рівнів акредитації. Таку довідку
видає лікар первинної ланки, в
якого задекларована дитина.

Спочатку пацієнту необхідно
записатися на прийом до свого
лікаря. Сімейний лікар призна-
чає необхідні обстеження, ана-
лізи та консультації у вузьких
спеціалістів та видає електронні
направлення на їх проходжен-
ня.

Перед вступом у вищий на-
вчальний заклад абітурієнтам
потрібно пройти огляд: у хірур-
га; невропатолога;  окуліста;
отоларинголога. Зробити
флюорографію.

Також залежно від профілю
та вимог навчального закладу,
до якого абітурієнт подає медич-
ну довідку про стан здоров’я,
можуть знадобитися консульта-
тивні висновки інших спец-
іалістів, визначених сімейним
лікарем.

Вузькі спеціалісти вносять у
медичну картку або довідку вис-
новки про стан здоров’я абітур-
ієнта власноручно та завіряють
записи особистими печатками,

ßÊ ÏÐÎÂÎÄÈÒÈ ÌÅÄÎÃËßÄÈ
ØÊÎËßÐ²Â ÒÀ ÀÁ²ÒÓÐ²ªÍÒ²Â?
Одним із документів, які батьки мають подати до школи,

є медична довідка № 086-1/о. Вона містить висновок про стан
здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та рекомен-
дації відповідно до клінічного протоколу медичного догляду
за дітьми, віком від 3 до 17 років.

Довідки № 086-1/о видає сімейний лікар або педіатр, у якого
задекларована дитина. Також цей лікар направляє учня до вузь-
ких спеціалістів, чиї висновки так само потрібні для огляду.

штампами-кліше і підписом.
З результатами оглядів вузь-

ких спеціалістів та обстежень
пацієнт повертається до ліка-
ря, з яким уклав декларацію.

Сімейний лікар заповнює до-
відку на підставі записів у ме-
дичній карті, зроблених щеп-
лень, а також результатів усіх
обстежень, потрібних для оці-
нювання стану здоров’я абітур-
ієнта.

Лабораторні дослідження
слід провести не раніше, ніж за
місяць до дати видачі довідки.
А флюорографію — не раніше,
ніж за рік. Інакше результати
будуть недійсними для внесен-
ня в довідку.

Пройти консультації у вузь-
ких спеціалістів безоплатно
можна у всіх поліклініках, які
уклали договір із НСЗУ за па-
кетом «Профілактика, діагнос-
тика, спостереження, лікування
та реабілітація пацієнтів в ам-
булаторних умовах». Для цього
пацієнт має отримати направ-
лення лікаря первинки.

Микола ЯЦКУЛЯК,
головний лікар КНП «Туркі-

вський ЦПМСД», за матеріала-
ми НСЗУ.

ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊÈ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ ²ÍÄÓÑ²Â
Днями бійці відділу прикордонної служби «Сянки» зупинили

для перевірки, неподалік державного кордону, автомобіль
марки  «Мазда». Під час огляду було виявлено, що в автівці
перебували чотири громадяни Індії, без жодних  документів. А
кермував легковиком наш співвітчизник.

За порушення  прикордонного режиму та з метою встановлення
осіб іноземців, їх було затримано і поміщено в пункт тимчасового
тримання. А на гро-
мадянина України,
який перевозив не-
л е г а л ь н и х
мігрантів, складено
адміністративний
протокол за ст. 206
КУпАП  («Порушен-
ня порядку надання
іноземцям та осо-
бам без громадян-
ства  житла, транс-
портних засобів та
сприяння в наданні
інших послуг»).

У результаті перевірки встановлено, що азіати мали намір в не-
законний спосіб потрапити до Європейського Союзу, де кінцевим
пунктом призначення для них мала стати Франція.

Євген НАГАЙСЬКИЙ,
 заступник начальника

відділу прикордонної служби «Сянки» з персоналу.

До участі в їх організації були
запрошені військовослужбовці
відділу прикордонної служби
“Боберка”  Іван Щомак та Іван
Медвідь. А у  процесі проведен-

ня   спортивно-патріотично-ви-
ховного заходу учні демонстру-
вали вміння у розбиранні та
складанні автомата, розповіда-
ли про призначення та будову

основних частин та механізмів
автомата, провели стрільбу з
пневматичної гвинтівки на
точність, продемонстрували
вміння зі стройової та фізичної
підготовки, зокрема біг на 100м.

До цього цікавого та навчаль-
ного заходу були залучені  учні
Юрій Костів, Микола  Шикітка,
Іван Кудрич, Іван Іванюк, Михай-
ло Малець, Михайло Іванюк,
Софія Крецул, Іванна Шийка,
Віка Боклах, Аліна Бровар, Жан-
на Шукост, Алла Костів,  Діана
Кльоб, Катерина Іванько, Єли-
завета Шикітка.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ У
ВЕРХНЬОЯБЛУНСЬКОМУ ЗЗСО
На завершення навчального року у Верхньояблунському

ЗЗСО І-ІІІ ст. відбулися планові навчально-польові збори, які
зорганізував і провів заступник  директора навчального зак-
ладу з виховної роботи, вчитель предмету «Захисник Украї-
ни» Михайло Шийка.
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Це про Харків. Нащадки тої
української інтелігенції, котра
навіть в жорстоких умовах рос-
ійської імперії зберегла націо-
нальну душу, до цього славного
сузір’я додали ім’я Петра Гри-
горенка, втіливши у ймення про-
спекту, що в часи, коли ми були
під Росією, уже охрещену чер-
воною зіркою, серпом і моло-
том як Радянський Союз, нази-
вався «проспект Жукова».

То хто ж він, Петро Григорен-
ко? Громадський та військовий
діяч, правозахисник, палкий бо-
рець проти тоталітаризму. Та в
часи енкаведистського розгулу
його виступи вважали антира-
дянськими і наклепницькими.
А Петра Григоренка оголосили
суспільно небезпечним. Його
на довго заховали за непробив-
ними мурами тоталітарної сва-
волі.

Вперше генерала Григоренка
було оголошено психічно хво-
рим 1964 року за так звану анти
державницьку пропаганду. На
той час він був викладачем зас-
нованої ним (українцем)кафед-
ри кібернетики військової ака-
демії в Москві.

Вдруге Петра Григоренка за-
арештували в Ташкенті, де на
конференції він виступав на за-
хист прав кримських татар. Ко-
місія психіатричної експертизи,
яку очолив професор Деденгоф
визнає генерала здоровим. Та
душителям свободи треба було
іншого. Лікарі-професори
Сніжневський та Морозов сфаб-
рикували діагноз, визнавши Гри-
горенка психічно хворим. Та киї-
вський лікар-психіатр Семен
Глузман засумнівався у виснов-
ках московських професорів.
Глузман на той час, після закін-
чення Київського медінституту,
працював на Житомирщині. Мо-
лодий лікар написав акт заоч-
ної експертизи психічного ста-
ну генерала Григоренка і над-
іслав його А.Сахарову, завдяки
якому документ було опубліко-
вано за кордоном. Було це 1971
року. Зарубіжні радіо, преса гри-
міли «справою генерала Григо-
ренка». Під таким тиском його
випустили з 5-ї Московської
міської психіатричної лікарні.
Генерал виїхав до Америки. А
лікаря Семена Глузмана заа-
рештували. За рішенням суду він
отримав 7 років таборів і три –
заслання. Це розплата караль-
ної радянської машини, кара
лікареві-правдоборцеві за його
воістину великий громадянсь-
кий вчинок стосовно Петра Гри-
горенка.

Відірваний від рідної землі,
генерал Григоренко і за кордо-
ном палко відстоював права
людини. Він активно боровся за
відновлення прав кримсько-та-
тарського народу. Генерал вис-
тупає з вимогою дозволити

кримсько-татарському наро-
дові повернутися на корінну
батьківщину – Крим, звідки, про-
тягом двох днів, у травні 1944
року їх близько 200 тисяч було
жорстокою силою червонозо-
ряних енкаведистів вивезено на
спецпоселення до Казахстану
та Середньої Азії. Ці вимоги він
заявляє на весь світ.

А ще Григоренко критично вис-
ловлювався з приводу військо-
вої політики радянського ко-
мандування та недопустимих
дій з боку окремих воєначаль-
ників.

Так і не дочекавшись реабіл-
ітації, він помер 1983 року на
чужині. Та залишив нам приклад
безкорисливого служіння рідній
Україні і книги, видані в США: «У
підпіллі можуть жити лише па-
цюки», «Думки божевільного»,
«Вітер зустрічний». 1999 року у
Сімферополі, з ініціативи Мед-
жлісу кримсько-татарського
народу, Петрові Григоренкові
було встановлено погруддя як
символ вдячності, пам’яті і
шани.

Він – генетичний українець із
Запоріжжя. Все життя боровся
проти тоталітарного режиму,
страждав від нього, але не ско-
рився. Його ім’я має бути поша-
нованим українською нацією.

Та чомусь господарями в ук-
раїнському місті Харків себе
почувають перевертні, дегене-
рати, новітні конкістадори,
путінські агенти, котрі зневажа-
ють закони держави Україна на
догоду кремлівському Ваалу. За
їхнім маразматичним прокрем-
лівським стилем мислення,
проспект має залишатися з іме-
нем Жукова.

То хто ж такий Жуков?
Спасибі вченим, історикам,

журналістам, котрі, в пошуках
істини, витягнули з-під грифу
«Совершенно секретно» прав-
ду про те, що історія російської
імперії і за царя Ніколая, і за
генсека Іосіфа, і за презідента
Путіна несе в собі зло, руйна-
цію, замішані на брехні, пере-
кручуванні подій і фактів. Боже,
які ж ми були довірливі, як доз-
воляли себе ошукувати!

Отже, маршал Жуков. Він во-
див фронти, не знаючи поразок,
бо живої сили людей не шкоду-
вав. Кому не відомі його слова:
«Нічего, баби єщьо нарожают».
Якщо його солдатів не вбивав
супротивник, то це робив сам
Жуков, бо якщо тебе не вбили –
це означало, що ти – боягуз і
зрадник. Солдати маршала Жу-
кова йшли і йшли, напівголодні,
немиті, роззуті, обдерті, бо весь
час команда була «Вперед!», а
за спиною йшли війська НКВС
з кулеметами. Плата за його пе-
ремоги була незмірно жахли-
вою. Його називали демоном
війни.

Жуков узяв Берлін у травні
1945 року. Але, за твердженням
військових істориків, Берлін
могли взяти й інші фронти (мар-
шали Конєв, Рокоссовський),
щоправда пізніше, у червні чи
липні. І було би збережено жит-
тя сотень тисяч українських,
єврейських, прибалтійських,
грузинських, білоруських, сибі-
рських, російських, північнокав-
казьких та середньоазійських
робітників і селян, вимушено
одягнутих у сірі солдатські ши-
нелі червоної армії. Перед їх
світлою пам’яттю схиляємо го-
лови.

Кривава м’ясорубка, яку кому-
ністичні історики називали
імперським «вєлікая от-
єчєствєнная», пожирала й по-
жирала дітей різних народів. А
той, хто водив фронти, активно і
відверто займався мародер-
ством і грабунком. 26 грудня
1947 року МГБ (министерство
государственной безопасности)
заарештувало ад’ютанта Жуко-
ва, на той час командувача
Одеським військовим округом –
майора Семочкіна. Він дуже
швидко почав свідчити на свого
керівника. За словами Семочк-
іна, командувач совєтських оку-
паційних сил  у Німеччині – мар-
шал Жуков не гребував всяким
добром німців. Свідок запев-
нив, що подружжя Жукових
мало брунатну фіброву валізу, з
якою ніколи не розлучалися, бо
в ній ховали унікальні золоті
речі. Міністр госбезопасності
Абакумов показав Сталіну ці
свідчення і попросив дозволи-
ти провести негласний обшук у
Жукова.

Отримавши дозвіл, гебісти
все ретельно перекинули дого-
ри дном не лише у московській
квартирі, а й на дачі у Рубльово.
Звісно, потім все поклали на
місце, крім вилучених речей. Що
ж знайшли? Брунатну валізу і
тайники з золотом не знайшли.
Зате виявили коштовну велику
скриньку, а в ній: годинників –
24 шт., в тому числі золотих – 17,
з коштовним камінням – 3, зо-
лотих кулонів і перстенів – 15 шт.,
з них – 8 з коштовним камінням,
золотий брелок з великою
кількістю коштовного каміння,
золоті портсигари, ланцюжки,
браслети, сережки з коштовним
камінням і ще багато іншого, що
було на московській квартирі.

А ось рапорт того ж Абакумо-
ва Сталіну про те, що гебісти
побачили на дачі маршала: «У
результаті обшуку виявлено, що
дві кімнати дачі перетворені в
склад, де зберігається велика
кількість різних товарів і цінно-
стей. Наприклад: вовняних тка-
нин, шовку, парчі, велюру та
інших матеріалів – понад 400 м,
хутра-соболині, мавпячі, лисячі,
котикові, каракулеві – 323 шкур-
ки, шевро вищого ґатунку – 35
шкур, килими і гобелени з Пост-
дамського палацу – 44 шт.,кар-
тини з Постдамського палацу –
60 шт., сервізів столових і чай-
ного посуду – 7 великих ящиків,
срібла столового – 2 ящики,
акордеонів з багатими художні-
ми прикрасами – 8 шт., унікаль-
них мисливських рушниць
фірми Голанд-Голанд та інших,

всього 20 шт., крім того, виявле-
но 50 величезних сундуків з доб-
ром».

«…Дача Жукова, – пише
міністр Абакумов Сталіну, –
являє собою по-суті антиквар-
ний магазин або музей, обвіша-
ний вартісними художніми кар-
тинами, при чому, їх так багато,
що чотири картини висять навіть
на кухні… Уся обстановка – від
меблів, килимів, посуду і закін-
чуючи фіранками на вікнах, –
закордонна, головним чином –
німецька. На дачі буквально
немає жодної речі совєтського
виробництва, за винятком дор-
іжок, що лежать на вході в дачу.
На дачі нема жодної совєтської
книжки, зате в книжкових шафах
стоїть величезна кількість книг
у прекрасних палітурках із золо-
тим тисненням, винятково
німецькою мовою…» Жуков
мав всього два класи освіти! А
тут – книги німецькою, якою він
тим більше не володів…

Був пихатим і грубим самоду-
ром. До бойових генералів
(навіть найкращих дивізій) ста-
вився зверхньо, вульгарно. А ще
йому була властивою зіркова
хвороба у найнебезпечнішій її
формі – бонапартизм. У музеї
совєтської армії ним було вста-
новлено велику картину: на
фоні палаючого Берліна він,
маршал Жуков, на здибленій
білій кобилі топче знамена пе-
реможених держав, а на-
справді – окупованих.

Та Сталін, як не дивно, не
довів справу до розстрілу чи
арешту, а прийняв комуністич-
не каяття Жукова. І тільки в
жовтні 1957 року, на пленумі ЦК
КПСС було викрито негідні по-
ступки маршала.

Кожна топонімічна назва – це
закодована пам’ять багатьох
поколінь. Тому вона і повинна
відбивати національну ідею. А
які національні засади може
нести ім’я Жукова, котрий цині-
чно обіцяв українським солда-
там «свободную Украіну», роз-
робляючи в той же час, спільно
зі своїм другом Берією, не-
людський план виселення всіх
українців. Підписаний «пріказ»
датується 22-м червня 1944 р.
Тому цілком заслужено його
називають катом українського
народу.

У наші дні, коли криваві шкар-
бани путінських вбивць топчуть
український Крим, нищать сна-
рядами українські землі Донеч-
чини і Луганщини, вбивають
кремлівські зайди синів Украї-
ни, насаджуючи нам, в нашому
домі, на нашій землі чужин-
ницький продукт КГБ, якийсь
там нікчемний «рускій мір», на-
ція має бути рішучою. Може годі
кричалки «Ганьба!», а твердо
сказати «Досить!» і вигнати оту
стваринену «п’яту колону» з Ук-
раїни, законом заборонити най-
менший прояв зневаги до наших
національних цінностей.

Це – про них.
Немає в тебе племені, ні

роду,
Бо виріс ти з насіння «трин-

трави».
Саме тому вердиктом гено-

коду
Єси холуй, троянський кінь

Москви.
Запроданцю без міри і без

решти,
Даремно ґвалтувати мікро-

фон!
На смітнику історії знайдеш

ти
Фінал свого життя – ганеб-

ний скон.
(Мирон Мостикаш).

Стефанія МИСЬ,
с.Ясінка.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ –
СПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ

ГІДНОСТІ
Вулицями цього міста ходили видатні українські знамени-

тості: Г.Сковорода, Б.Грінченко, Г.Кв.-Основ’яненко, П.Гра-
бовський, О.Потебня, Д.Яворницький, М.Самокиш, М.Лисенко,
А.Ведель, О.Петрусенко, Н.Ужвій, І.Багряний, Л.Курбас, О.Виш-
ня, П.Тичина, О.Гончар. І це далеко не весь перелік знакових
постатей, що принесли славу великому козацькому місту.
Вони наповнювали його любов’ю до рідної землі, її мови і свя-
тинь. Тут – один з найкращих у світі пам’ятників Великому
Кобзареві Тарасові Шевченкові.

Педагогічний колектив Сигло-
ватського ЗЗСО  щиро вітає з
ювілейним днем народження
вчителя іноземної мови Марію
Олексіївну Си-
няк і бажає
ш а н о в н і й
і м е н и н -
н и ц і
м і ц н о г о
з д о р о в ’ я ,
світлої ра-
дості, натхнен-
ня, любові рідних
і поваги людей.

Нехай цвітуть під небом си-
ньооким

Ще довго-довго дні Ваші й
літа,

Безмежна радість – чиста
і висока,

Нехай частіше до оселі за-
верта.

Ми Вам бажаєм сонця у
зеніті,

Достатку, радості і щас-
тя повен дім.

Нехай оселиться у серці
тепле літо

І соняхом квітує золотим!

Адміністрація і профспілкова
організація КНП «Турківська
ЦМЛ» щиро вітають з ювілеєм
молодшу медичну сестру пол-
іклінічного відділення Ольгу
Федорівну Полянську і бажа-

ють  міцного
здоров’я, ве-

л и к о г о
лю дс ьког о
щастя, гар-
ного на-

строю,  родин-
ної радості і теп-

ла, Божої опіки на довгій
життєвій стежині.

Щоб спокій і мир панували в
родині,

Щоб сонце всміхалось при
кожній годині,

Нехай обминають Вас болі
й тривоги,

Хай стелиться довга жит-
тєва дорога.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ
ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÒÏÂ

Турківська міська рада ого-
лосила конкурс на вивезення
твердих побутових відходів
на території міста Турка.

Місце і час проведення кон-
курсу. Розкриття конвертів з
конкурсними пропозиціями
відбудеться 09 липня 2021 року
о 12 год. 00 хв. в сесійній залі
Турківської міської ради (82500,
Львівська обл., Самбірський р-
н, м. Турка, вул.Січових
Стрільців, 62). Термін подання
конкурсних пропозицій: до 18
год. 00 хв. 06 липня 2021 року.

Для ознайомлення із повною
необхідною документацією, ха-
рактеристикою міста, оголо-
шенням, схемою санітарного
очищення міста та вимогами до
учасників) – https://turka-
mrada.gov.ua https://turka-
mrada.gov.ua/.

Контактна особа: заступник
міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів ради
Залуга Степан Степанович, тел.
+38 (068) 305 1732. Електрон-
на адреса (для звернень) –
turkamrada@ukr.net

З текстом оголошення також
можна ознайомитись в газеті
«Високий Замок», що вийшла
друком 11 червня 2021 року.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



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

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
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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.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Цікавим видався поєдинок за
бронзові нагороди між  Сянка-
ми та Вовчим. Дві чудові коман-
ди демонстрували хорошу гру.
До останніх хвилин матчу трима-
лась напружена нічия, і, лише
під завершення поєдинку, ко-
манда з Вовчого зуміла резуль-
тативно використати стандарт.
У підсумку – 2:1 на
користь вовчан.

На фінальний
поєдинок вийшли
команди Борині та
Явори. Усі присутні
вшанували пам’ять
полеглих Героїв
хвилиною мовчан-
ня. Після цього ви-
хованці ДЮСШ
“Юність” поклали
кошик з квітами до
меморіалу Героїв
Небесної Сотні.
Перед початком
матчу, капітани ко-
манд підняли Дер-
жавний прапор Ук-
раїни, а всі присутні
виконали Держав-
ний г імн України.
Після цього учасників турніру та
вболівальників привітали пер-
ший заступник голови Турківсь-
кої міської ради Олег Гришка-
нич, нещодавно обраний голо-
ва федерації футболу Турківсь-
кої міської громади, тренер-
викладач ДЮСШ «Юність» з
футболу – турківчанин Петро
Дудинець,  директор ФСК «Кар-
пати» Олег Мельник та дирек-
тор ДЮСШ «Юність» Василь
Ціко. Усі вони побажали спорт-
сменам успіхів, а вболівальни-

кам – гарного футбольного ви-
довища.

Фінал розпочався досить ди-
намічно. Уже на п’ятій хвилині
матчу боринчанам вдалось
відкрити рахунок. Ще за кілька
хвилин вони його подвоїли.
Дещо оговтавшись від такого
невдалого старту, команда Яво-

ри  зуміла відіграти один м’яч.
Так і завершився перший тайм.

У другому таймі індивідуальні
дії гравця Борині Олега Квича в
черговий раз привели до ре-
зультативних атак, і дозволили
боринчанам забити ще тричі.
Тож матч завершився з рахун-
ком 5:1 на користь Борині, яка
й здобула свій п’ятий кубок у
цьому турнірі.

Кращими з кращих на даному
турнірі було визнано та нагород-
жено індивідуальними призами:

Переможцями у номінаціях
стали: кращий воротар – Андрій
Павлик (ФК «Бориня»), кращий
бомбардир – Олег Ігнацевич
(ФК «Явора»), кращий гравець
– Денис Мельник (ФК «Бори-
ня»).

Церемонію нагородження
провели вищезгадані – Олег
Мельник, Олег Гришканич, Пет-
ро Дудинець  та Олександр Ла-
бецький.

Федерація футболу вислов-
лює щиру подяку Турківській
міській раді та особисто голові
Ярославу Паращичу – за
підтримку програми розвитку
сільського спорту та, зокрема,
футболу на території Турківської
громади. Це дало змогу прове-
сти цей турнір і в майбутньому –
інші;    Олександру Лабецькому
– за забезпечення команд-при-
зерів м’ячами, центральному
арбітру фінальної частини Ва-
силю Гичці – за відмінно прове-
дені футбольні матчі, спортив-
ному лікарю Мирославу Ло-
невському – за надання не-
відкладної медичної допомоги
під час турніру, т.в.о начальника
Турківського відділення поліції

Володимиру Сенюзі – за надан-
ня екіпажу поліцейських для
охорони громадського порядку
під час матчів на стадіоні «Кар-
пати», директору ДЮСШ
«Юність» Василю Ціку та вихо-
ванцям школи, директору ФСК
«Карпати» Олегу Мельнику та
працівникам стадіону – за підго-
товку головної футбольної аре-
ни Турківщини до проведення
фінальної частини «Кубка пам-
’яті Героїв».

Костянтин МАЛЕТИЧ.

БОРИНЯ ВП’ЯТЕ
ЗДОБУЛА «КУБОК
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ»

У неділю, 6 червня, на Турківському міському стадіоні «Кар-
пати» відбулися заключні поєдинки «Кубка пам’яті Героїв»,
який ще з 2014 року щорічно проходить за  ініціативи та
підтримки пораненого майданівця Олександра Лабецького.

Втрачений державний акт на
право власності на земельну
ділянку серія ЯЛ №390740, ви-
даний 27.10.2010 р. на ім’я
Марії Константинівни Вархол,
вважати недійсним.

Турківська міська рада запрошує жителів громади взяти участь
у проведенні громадських слухань, щодо обговорення проектів
рішень:

- «Про затвердження Положення про порядок розміщення зов-
нішньої реклами в м.Турка та населених пунктах Турківської міської
ради».

- «Про відрахування частини чистого прибутку (доходу) комуналь-
ними підприємствами та їх об’єднаннями»;

- «Про встановлення ставок орендної плати за землю на 2022
рік»;

-  «Про встановлення транспортного податку на 2022 рік»;
- «Про встановлення єдиного податку на 2022 рік»;
- «Про встановлення туристичного збору на 2022 рік»;
- «Про встановлення земельного податку на лісові землі на 2022

рік»;
- «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного по-

датку на 2022 рік»;
- «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухо-

ме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік»;
- «Про затвердження тарифів».
Громадські слухання відбудуться 16 червня 2021 року о 16.00

год. у залі засідань Турківської міської ради за адресою: м.Тур-
ка, вул.Січових Стрільців,62 (ІІІ поверх-права сторона).

Колектив філії «Турківська ДЕД» висловлює щире співчуття провідно-
му інженеру-механіку Михайлові Михайловичу Миськіву з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері.

Колектив терапевтичного відділу КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює
щире співчуття  лікарю-терапевту Нестору Васильовичу Марунчаку з
приводу тяжкої втрати – смерті брата – о. Івана.

Колектив відділення поштового зв’язку с. Матків глибоко сумує з при-
воду смерті колишнього начальника відділення Юлії Іванівни Височансь-
кої і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив Верхньовисоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття
директору Дарії Володимирівні Надич з приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті брата – Петра. Вічна йому пам’ять.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÓÑ²Ì ÄßÊÓªÌÎ
Дорога наша родина, друзі, сусіди, знайомі та просто не-

байдужі! У понеділок, 24 травня, в нашій родині сталася вели-
ка трагедія.  З тяжкими опіками Оксана Ільківна  Янінович
потрапила до лікарні: спочатку –  в Турку, а пізніше до Льво-
ва. Там їй було проведено 2 операції. Під постійними обезбо-
люючими і крапельницями, наша дорогенька Оксана боролася
за життя, але, на жаль,  минулого четверга,  3 червня, її сер-
це перестало битися.  Ми втратили люблячу дружину, тур-
ботливу матусю і бабусю.

 Від усієї нашої родини складаємо подяку всім-всім небайдужим
людям, які підтримали нас у такий тяжкий час фінансово і мораль-
но. Нехай Господь Бог і Матінка Божа охороняють Вас і ваші сім’ї
від усього злого. І будьте всі здорові! Щиро Вам дякуємо!

ÇÀ ÑÀÌÎÂ²ËÜÍÓ ÐÓÁÊÓ – 25
ÒÈÑß× ÃÐÈÂÅÍÜ ØÒÐÀÔÓ

Самбірська окружна прокуратура систематично вживає за-
ходи із забезпечення дотримання вимог законодавства Ук-
раїни щодо раціонального використання і охорони лісових ре-
сурсів, а також їх захисту в судовому порядку на території
місцевих громад.

Так, в березні 2021 року, окружна прокуратура скерувала до суду
обвинувальний акт, стосовно 27-річного жителя села Верхня Яб-
лунька, за незаконну порубку деревини породи ялиця на території
національного природного парку «Бойківщина» .

Вироком Турківського районного суду від 02.06.2021 р. останнь-
ого визнано винним в скоєнні злочину та призначено  покарання у
виді  штрафу в розмірі 25 500,00 грн., який сплачено, та кошти
поступили на рахунок місцевого бюджету – Боринської селищної
ради .

Загалом, упродовж 2021 року до суду скеровано 7 кримінальних
проваджень вказаної категорії, де осіб визнано винними в неза-
конній порубці деревини.

Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,
прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокура-

тури.

 МОТОЦИКЛІСТ ПОМЕР
Минулої п’ятниці на автодорозі, що веде із с. Верхнє Висоць-

ке  до с. Либохора, трапилася дорожньо-транспортна приго-
да, яка, на жаль, для одного з учасників закінчилася трагічно.
Там  відбулося зіткнення автомобіля Форд-Транзит, яким кер-
мував житель с. Либохора , та мотоцикла, яким управляв
житель с. Верхнє Висоцьке.

З отриманими травмами мотоцикліста було доправлено до
лікарні, де медики боролися за його життя. Але, на жаль, їхні зу-
силля виявилися марними. Верхньовисочанин помер.

По даному факту відкрито кримінальне провадження, призна-
чено ряд експертиз і після їх результату правоохоронці приймуть
подальші рішення. А наразі тривають слідчі дії.

Наш кор.

Загублене посвідчення особи
з інвалідністю з дитинства ІІІ гр.
серія ААВ № 007412, видане
09.07.2014 р. на ім’я Аліни Ярос-
лавівни Іванчик, вважати не-
дійсним.


