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Люблячого і коханого чоловіка, найкращого батька,
найдобрішого дідуся, доброго сина і прекрасного свата і кума,
жителя с. Вовче Івана Миколайовича Бліхаря щиро вітають  із
ювілеєм дружина Наталя, сини Назарій та Микола, невістки

Леся та Василина, онучка Даніелла, мама,
свати, куми і вся велика родина і бажають
дорогому ювіляру міцного здоров’я,
безмежного щастя, радості, родинного
тепла, Божої опіки, невичерпної життєвої
енергії і всіх земних благ.

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень.
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань.
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік.

Похресниця Марія та куми – сім’я Пограничних щиросер-
дечно вітають з днем народження іменинницю Дарію Корне-
лівну Гартман, жительку с.Комарники.

У Ваш день народження бажаємо Вам ласки Господньої та
Божої опіки, душевної молодості, бадьорості та життєлюбства.
Нехай роки не будуть владні над Вашою красою, нехай очі
іскряться посмішкою, а сили та енергія прибувають з кожним
днем. Нехай у Ваш затишний будинок завжди приходять тільки
добрі люди, що приносять в нього любов і щиру дружбу. Будьте
щасливі – на радість своїм дітям і онучці.

Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить.
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час
Ми пишаємось Вами.

Педагогічний колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. щиро вітає
з ювілеєм – 70-річчям від дня народження – свого колегу,
вчителя англійської мови Івана Миколайовича Яворського і
бажає шановному ювілярові міцного здоров’я, життєвих сил
та оптимізму, родинного тепла,  рясних Божих благословінь.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.

В здоров’ї – багатство,  і радість, і
сила,

Бо більшого щастя на світі нема.
Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога

Щасливо стелиться в житті.

Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради щи-
росердечно вітає із ювілеєм колишнього методиста відділу
освіти Івана Миколайовича Яворського і бажає шановному
ювіляру  доброго здоров’я,  родинного тепла і достатку,  лю-
бові від близьких, поваги від людей,  Господньої опіки і благо-
словення – на многії літа.

Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять!
Як сади навесні – щедрим цвітом.
І врожаєм рясним – під осінь.
Хай приносять  у дім – достаток,
В душу – радість, для серця –  спокій.
Дай Вам Бог на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років!

ÕÒÎ ÎÁÈÐÀÒÈÌÅ ÄÈÐÅÊÒÎÐ²Â

Отже, Боринська селищна
рада визначилася з персональ-
ним складом. До комісії увійш-
ли 9 осіб: перший заступник го-
лови селищної ради Олег Юрич-
ко, головний спеціаліст відділу
моніторингу та позапланового
контролю управління Держав-
ної служби якості освіти у
Львівській області Ганна Квас-
нікевич, заступник голови Сам-
бірської РДА Павло Грабський,
головний спеціаліст відділу ос-
віти Самбірської РДА Ярослав
Припін, начальник відділу
організаційної роботи та конт-
ролю Боринської селищної ради
Василь Гакавчин, директор
Верхньогусненського ЗЗСО І-ІІІ
ст., депутат селищної ради Іван
Чичерський;  директор Нижнь-
отурівського ЗЗСО І-ІІ ст. Віталій
Вовчанський;  голова комісії з
питань розвитку людських ре-
сурсів, відродження, збережен-
ня та розвитку духовних й куль-
турних цінностей громад, з пи-
тань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики
та регламенту Василь Коваль-
чин;  депутат Боринської селищ-
ної ради Орест Яцкуляк.

Щодо Турківської ОТГ, то тут
створено дві комісії. Директорів

Уже цього літа, хочеться вірити, багато навчальних зак-
ладів Турківщини отримають нових, креативних і перспек-
тивних директорів. Нещодавно оприлюднено умови конкурсу
з їх обрання, а сьогодні публікуємо склад комісій, які займати-
муться відбором. Нагадаємо, що в Боринській ОТГ обирати-
муть  12 керівників навчальних закладів, у Турківській – 6.

Жукотинського  ЗЗСО І-ІІ ст., Ісаї-
вської г імназії, Турківської
гімназії №2 обиратимуть: депу-
тат Турківської міської ради Ок-
сана Галишин;  депутат Турківсь-
кої міської ради Любомира Го-
дованець;  заступник начальни-
ка відділу інституційного аудиту
управління Державної служби
якості освіти у Львівській об-
ласті Андрій Хамик; головний
спеціаліст відділу інституційно-
го аудиту управління Державної
служби якості освіти у Львівській
області Наталія Гишко; член
громадської організації «Аген-
ція регіонального розвитку Тур-
ківщини» Михайло Блажівсь-
кий;  член Турківської ГО «Украї-
нська Спілка ветеранів Афгані-
стану» Мирон Волчанський. А
директорів Лімнянського ЗЗСО
І-ІІІ ст. ім. Романа Мотичака,
Мельничненської г імназії та
Хащівського ЗЗСО І-ІІ ст. обира-
тимуть:  депутат Турківської
міської ради Анатолій Славич;
депутат Турківської міської ради
Наталія Гошівська;  уже вищез-
гадані  заступник начальника
відділу інституційного аудиту
управління Державної служби
якості освіти у Львівській об-
ласті Андрій Хамик та головний

спеціаліст відділу інституційно-
го аудиту управління Державної
служби якості освіти у Львівської
області Наталія Гишко;  член ГО
«Агенція регіонального розвит-
ку Турківщини» Михайло Блажі-
вський та член Турківської ГО
«Самооборона м. Турка» Дмит-
ро Кудрич. Обидві комісії скла-
даються з шести осіб.

Керівництво комісій оберуть
на першому організаційному за-
сіданні.

І наостанок. Хочемо вислови-
ти думку багатьох наших читачів
та додзвонювачів, які вважають,
що  на директорські посади
мають прийти люди молоді, ті,
що бачать перспективу не на рік
чи два, а на 10 чи 15-ть. А пенс-
іонерам, котрі віддиректорува-
ли  – хто 20, а хто більше років,
треба нарешті здати свої повно-
важення, навчити молодих кер-
івництву.  Так буде правильно і
головне – морально. Та й в та-
кий спосіб можна ще порятува-
ти освіту на Турківщині. Через
відсутність молодих кадрів, які
досить часто не можуть влаш-
туватися на роботу, вона з року
в рік занепадає. Ну й дуже див-
но чути, що ніби окремі дирек-
тори-пенсіонери якимось чи-
ном вирішили питання свого по-
дальшого перебування на кері-
вних посадах ще до конкурсно-
го відбору... Але для чого тоді усі
процедури, коли все вирішуєть-
ся, як “в старі добрі радянські
часи”?

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Хоч насправді заслужені медалі випускників
не мають якогось особливого значення при
вступі у вузи, але, як моральний стимул,  вони
важливі. Цьогоріч  їх уже й не так багато. У
навчальних закладах Турківської громади –  7
медалістів. Зокрема, у Турківському ЗЗСО І-
ІІІ ст. – Христина Гришканич  та Надія Пше-
нецька відзначені золотими нагородами, а
Олена Солопатич – срібною. У Турківському
ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1   золоту відзнаку отримала
Олена Дністрянська, а срібну – Соломія Ли-
мар. Також дві медалі в Явірському ЗЗСО І-ІІІ
ст.  Наталія Яворська удостоїлася золотої,
а  Діана Бончук – срібної.

Рекордсменом по медалях у Боринській гро-
маді є Верхньогусненський ЗЗСО І-ІІІ ст. Золота
медаль – в Ірини Змійовської, а срібні – в Ірини
Осовської та Івана Сутчака. По одній  золотій
медалі  – в Боринському ЗЗСО І-ІІІ ст. та Верхнь-
овисоцькому ЗЗСО І-ІІІ ст. Відповідно, Василь Ко-
марницький та Наталія Лях.

З огляду на здобуті відзнаки можна судити й
про рейтинг навчальних закладів, про те, як і чого
в них навчають.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У силу недостатньо розвинутої інфрас-
труктури як в радянські часи, так і за  30
років незалежності, на Турківщині надто
мало приміщень, які можна було б вистав-
ляти на приватизацію. Перелік таких
об’єктів, який прийняла остання сесія
міської ради, є надто скромним. Включено
лише два приміщення: будівля колишнього
терапевтичного відділення центральної
районної лікарні по вул. Січових Стрільців,
222. площею 980, 8  кв. м, та приміщення те-
рапевтичного відділення в с. Закіпці, пло-
щею 690, 2 м кв.

У першому ще недавно місцева влада намага-
лася зробити будинок для літніх людей. Вже
навіть й кошти частково освоїли. Але  не так  ста-
лося, як гадалося.  З приміщення почали викра-
дати то одне, то інше, та й коштів на реконструк-
цію немає. А їх потрібно чимало. Щодо будівлі в
Закіпцях, то декілька років тому це приміщення
планували віддати учасникам АТО для облашту-
вання тут реабілітаційно-оздоровчого центру.

 А що вийде з приватизацією цих споруд – по-
бачимо.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Ніхто з нас не застрахований від біди.  Прийшла вона до нас
несподівано –  раптово загорівся  будинок. Полум’я за лічені
секунди розповсюджувалося ним. Потрібно було діяти негай-
но   і дуже  швидко. Відразу ж на допомогу збіглися односельці.
За лічені хвилини, після виклику, на місце події прибули ряту-
вальники. Приїхали  навіть ті, хто не був у  той день  на зміні.
Боролися з вогнем  працівники  28-ої Державної пожежно-ря-
тувальної частини м. Турка Олег Годованець, Іван Марич, Ми-
кола Баран та Василь Баран, Микола Калинич. Працювали на
совість, самовіддано, незважаючи на небезпеку, що чатува-
ла на них кожної миті.

 За високий професіоналізм і оперативну роботу висловлюю усім
цим   безстрашним вогнеборцям , а також  односельчанам, які
мені допомагали,  щиру та  сердечну подяку. Нехай Господь
віддасть  вам сторицею за те добро, яке ви зробили для моєї сім’ї,
врятувавши житло.

Галина ДИМИТРІУ,
с. Ісаї.

Сьогодні уже змужнілі випус-
кники, що стали батьками чи
навіть дідусями й бабусями,
пригадують про Ірину Михайлів-
ну як про надзвичайно добру
людину, фахового педагога.
Вона навчала і вчилася, засі-
ювала в дитячі серця про-
мінчики світла і добра, людя-
ності і життєвої краси, вчила-
ся розуміти і зрозуміти кож-
ного вихованця, в особливий
спосіб читаючи дитячі думки і
сподівання. Її любили діти, хоч
і відзначалася строгим, прин-
циповим характером. У класі
в неї були всі рівні; ті, хто
відмінниками пішли у старшу
школу, зазвичай підтверджу-
вали свої високі знання. Це
пригадує у нашій розмові ко-
лишня учениця Ірини Михай-
лівни, а нині директор Туркі-
вського ЗЗСО №1 Леся Шпак.

Уже це засвідчує, що Ірина
Михайлівна була не випадко-
ва в учительській професії.
Адже той, хто ступив на педа-
гогічну стезю не за покликан-
ням, рідко затримується  у
професії. Вона ж віддала
дітям майже сорок років життя,
гідно несучи почесне звання
Вчитель. Як відомо, ця про-
фесія вимагає колосальної і
копіткої праці, самопожертви,
великого терпіння, любові до
дітей та непідкупного інтересу
до своєї роботи. Власне тому
важливо належно оцінити зас-
луги талановитого педагога,

який відкриває перед дитиною
двері у світ знань, впливає на
формування характеру, життєвої
позиції, закладає ґрунтовні ос-
нови майбутнього.

« Вона для мене була першим
вчителем і зразком у всьому. А,
як відомо, у кожної людини  пер-
ший наставник – як початок
шляху, як перший відбиток у ди-
тячій душі. І нехай час обдаро-
вує тебе іншими цікавими і
пізнавально-різноплановими
вчителями, але перший настав-
ник назавжди залишається тим

маленьким і далеким вогни-
ком, що посвітив тобі на почат-
ку шляху», – розмірковує Леся
Андріївна.

А народилася Ірина Прокопів
3 липня далекого 1931 року, в с.
Викоти Самбірського району. Зі
школи мріяла стати педагогом.
І тому без вагань вступила у
Самбірську вчительську школу,
згодом – це педагогічне учили-
ще. А в 1954  році, закінчивши
навчання, була скерована на
роботу в Нижні Устрики. Коли
проходила територіальна ре-
форма, доля занесла її на Турк-
івщину, зокрема в с.Шум’яч, де
відпрацювала 7 років. Там і по-
знайомилася  з майбутнім чо-
ловіком, статним хлопцем Дмит-
ром Прокопівим, згодом моло-
дята одружилися й за якийсь
час перебралися до райцентру.

Поміж непростою і
відповідальною педагогі-
чною роботою Ірина Ми-
хайлівна завжди знаходи-
ла час для сім’ї. Зокрема,
синів – Ярослава і Богда-
на, дочки Оксани. До сло-
ва, двох з них вона навча-
ла і в школі.

Швидко промайнули
роки, стали дорослими
діти, зрештою і п’ятеро
онуків, які подарували ба-
бусі 7 правнуків. На жаль,
немає  вже поруч вірного
чоловіка, з яким впро-
довж життя ділила  успіхи
і сподівання. Сьогодні
уже й сили не ті й енергії
бракує, хоч віра в добре,
світле, вічне живе в її душі
як і в молодості.   У своїх
щоденних щирих молит-
вах мати, бабуся та пра-
бабуся випрошує у Все-
вишнього доброї долі не

лише для своїх рідних, а й для
вихованців, яким колись люб’-
язно подарувала частину своєї
душі, з тим, щоб вони виростали
гідними, людяними, носіями
найкращих людських чеснот,
щоб не спіткнулися, не загуби-
лися.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 НАЙДОРОЖЧЕ –
ФОРТЕПІАНО

 На останній сесії Турківської міської ради депутати зат-
вердили тарифи платних послуг, які будуть діяти в наступ-
ному навчальному році  в Турківській  дитячій музичній школі.
Зокрема, батькам, діти яких навчаються грати на  струнно-
смичкових інструментах, в місяць доведеться платити 180
гривень. На народних інструментах ( баян, акордеон) – 170
гривень; бандурі – 160 гривень. Стільки ж  – за навчання на
дерев’яних (сопілка) та мідних духових інструментах. 200 гри-
вень коштуватиме місячне навчання на фортепіано.

Цим же рішенням визначено й пільги. Так, учням, батьки яких
інваліди І та ІІ груп загального захворювання, плата становитиме
50 відсотків від визначеної суми. Для учнів з багатодітних сімей,
віком до 18 років, малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  плати за на-
вчання не буде взагалі.  Також не платитимуть батьки дітей, які
були учасниками бойових дій в Афганістані, учасниками ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС. Якщо в музичній школі навчається
двоє і більше дітей  з однієї сім’ї, то за одного потрібно буде плати-
ти стовідсотково, за інших – 50 відсотків. Якщо учень займається
на двох і більше інструментах,   то за перший плата стовідсоткова,
за всі решта діятиме 50-відсоткова знижка. Учнів – дітей матерів-
одиночок та з сімей, що втратили годувальника, буде звільнено від
оплати на 30 відсотків. Не платитимуть за навчання діти, батьки
яких були чи є учасниками АТО/ООС.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДО СМЕРТI ПОБИВ БАТЬКА
У вівторок, у с. Гусне, трапилася сімейна трагедія, причи-

ною якої став алкоголь.  Пізно ввечері 44-річний син, у стані
алкогольного сп’яніння, під час побутового конфлікту жор-
стоко побив 74-річного батька. Від отриманих травм дідусь
помер у власному помешканні.   Згодом експертиза виявила
на його тілі численні синці,  у чоловіка були поламані ребра
та грудна клітка.

За даним фактом відкрито
кримінальне провадження.
Зловмисника затримано, три-
ває досудове розслідування. За
цей злочин санкція статті Кри-
мінального кодексу передба-
чає покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк від 7 до
9 років.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÁÓÒÈ Â×ÈÒÅËÅÌ
– ÖÅ Â²Ä ÁÎÃÀ

Дев’яносторічна ювілярка, педагог з багаторічним стажем,
яка вже тривалий час на заслуженому відпочинку, в минуло-
му вчитель початкових класів Ірина Прокопів належить до
тих освітян,  що залишили в педагогічній історії Турківщини
незгасимий слід відданості обраній професії, велич любові і
добра та зразок високого професіоналізму. «Розпізнати, вия-
вити, розкрити, виплекати, випестувати в кожного непов-
торно індивідуальний талант, піднести особистість на ви-
сокий рівень розквіту людської гідності» –  це  ніби про її робо-
ту колись сказав видатний педагог Василь Сухомлинський.

ВДЯЧНА ЗА
ДОПОМОГУ

Коли людина занедужає, в
першу чергу звертається по
допомогу до медиків в надії,
що все минеться. І дуже при-
ємно,  коли в медичному зак-
ладі зустрічаєш кваліфікова-
них, доброзичливих фахівців.
А їх, попри усілякі нарікання,
є чимало.

Так, нещодавно я звернулася
до такої людини – лікаря Івана
Нагайка. Він швидко обстежив
мене, провівши усі необхідні
процедури, й скерував для по-
дальшого лікування  у стаціо-
нарний заклад. Таким чином
мені вдалося уникнути інфарк-
ту міокарда. Я щиро дякую Івану
Юрковичу й прошу Бога, щоб да-
рував йому та його родині доб-
ре здоров’я та усілякі гаразди.

З повагою, жителька
с. Бережок  М. БРАТОК.

 КОНГРЕСУ
ЦЬОГОРIЧ НЕ БУДЕ
Беручи до уваги протокольне рішення правління Міжнарод-

ної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків»  та    роз-
порядження Кабінету Міністрів, яким продовжено термін ка-
рантину до 31 серпня 2021 року, що викликаний респіратор-
ною хворобою Covid-19,  доводимо до відома усієї бойківської
громади, що цьогоріч Четвертий Світовий   Конгрес Бойків,

який був запланований на 6-8 серп-
ня на теренах Турківської та

Боринської громад, проводи-
ти не будемо.

Якщо епідемію буде подо-
лано й не трапляться якісь
інші форс-мажорні обстави-
ни, то Четвертий Конгрес
Бойків проведемо в наступ-
ному році 3-7 серпня разом
із Сьомими Всесвітніми

бойківськими фестинами.
Маємо в Бога надію, що все в

нас буде добре і об’єднані фоль-
клорні свята пройдуть успішно, на

славу Бойківському краю.
Для інформації: починаючи з 1992 року, нам вдалося провести

дев’ять величавих міжнародних заходів – 6 Всесвітніх бойківських
фестин та три Конгреси Бойків.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і  координаційного

центру конгресу та фестин,  нагороджений Почесною гра-
мотою Верховної Ради України, кавалер ордена  «За заслуги»
ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України, дирек-
тор Турківського міського Народного дому.

Втрачене посвідчення  дити-
ни  з інвалідністю серія ААБ
№149383, видане 13.06. 2006 р.
на ім’я Василя Григоровича
Кудрича. вважати недійсним.



9 ëèïíÿ 2021 ðîêó        «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                      3 стор.

Адміністрація і профспілкова організація  КНП «Туркі-
вська ЦМЛ»  щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження фельдшера-бактеріолога Іванну Михайлівну
Аннич і бажають  шановній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, родинно-
го тепла, світлої радості в житті,
Божої опіки на многії літа.

Хай Матінка Божа з високо-
го неба

Дарує усе, чого лише тре-
ба:

Здоров’я міцного, щастя без
ліку,

Щасливого, доброго, довгого віку!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Туркі-
вська ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем

народження молодшу медичну сестру аку-
шерсько-гінекологічного відділення Ган-
ну Степанівну Яворську і бажають ша-
новній ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без  ліку і довго-
го-довгого щасливого віку.

І нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на

поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь по-

силає
І душі не гасне світлий оберіг.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Туркі-
вська ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем

народження зубного техніка Петра Миро-
новича Ільницького і бажають шанов-

ному ювіляру міцного здоров’я – з
роси і води, невсипущої життєвої
енергії, родинного благополуччя,
рясних Божих благословінь.

Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не да-

дуть.
І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, що сонцем виграють.

М. Грушевський каже, що го-
ловною причиною зазіхання на
наші землі є їхні багатства, про
що дохідливо і переконливо він
сказав: «Дозвільні, розкішні
простори, що припали на долю
українському народові в його
історичному житті,   сі текущі
медом і молоком краї, що були
предметом зависти (є і тепер –
авт.) сусідів, сей «тихий рай» ук-
раїнської природи, оспіваний
поетами, не принесли щастя.
Географічні прикмети краю і
дані  ними відносини сусідства
фатально налягли на всю пол-
ітичну долю  українського наро-
ду і тяжко відбилися на його
культурнім і національнім жит-
тю». Наші предки із завзяттям і
відвагою відстоювали свою сво-
боду і захищали рідну землю.
Вели нещадну боротьбу з хоза-
рами, печенігами, татаро-мон-
голами, турками, угорськими,
польськими, німецькими, мос-
ковськими загарбниками. У бо-
ротьбі за волю,  за свою Держа-
ву і Незалежність клали свої го-

лови козаки, опришки, Січові
Стрільці, незламні відчайдухи і
герої ОУН-УПА.

Всяка недоля випала нашим
предкам – війни, окупації, не-
врожаї, виселення, депортації,
панщина, комуністична кріпач-
чина-колгоспи, епідемії тифу,
холери та інші інфекційні хворо-
би, холодні зими з морозами і
сніговими завіями, грозові лив-
неві дощі з паводками, спекотні
літні місяці із засухою і невро-
жаєм, голодомори, тюрми. Як
сказав В. Винниченко, що нашу
історію неможливо читати без
брому.

Кожний має знати і пам’ята-
ти, що тридцять років тому   ми
відновили нашу Державу, а не
розпочали її будувати. Про існу-
вання української Держави у
певні історичні періоди найдав-
ніша літописна книжка «Веле-
сова книга» твердить: «Сто
разів Русь  (Україна) відроджу-
валась і сто разів її руйнували
від півночі до півдня». Причи-
ною занепаду і відновлення
нашої Держави є те, що   наші
сусіди її «руйнували від півночі
до півдня і від сходу до заходу».
І це є основною причиною руй-
нування і занепаду нашої дер-
жавності. Друга причина –  це
наш мирний і працьовитий
спосіб життя. Не пригадую
прізвища сучасного вченого,
який дав дуже влучну характе-
ристику нашому народу. Він ска-
зав, що ми, українці, працюємо
як бджоли і нікого не чіпаємо.
Але коли недруг залазить в нашу
хату, ми всі гуртом, як ті бджоли,
боронимося і виганяємо з своєї
хати, а відтак тихо, мирно, спок-
ійно працюємо. Як сказав поет:

Палило сонце і дощі сікли,
А мій прапрадід поганяв

воли.
Батіг поклавши, брався за

мушкет,
Коли стріляли недруги з

імли…
На жаль, у нашому «вулику»,

крім працьовитих і мирних
бджілок, є забагато трутнів, яким
байдуже життя бджолиної сім’ї.
Їм би тільки їсти, пити і жиріти
за рахунок інших.

А тепер, як кажуть, ближче до
теми. Московська імперія, оку-
пувавши Україну в ХVІ  ст., більше

300 років експлуатувала її на-
род і багатства. Українці не ми-
рилися і не корилися моска-
лям. І усіляко старалися
звільнитись з московського
ярма. Постійно вели боротьбу
проти москалів. Спочатку під ке-
рівництвом І. Виговського, І. Ма-
зепи, С. Петлюри та інших про-
відників нації. Всередині ХХ ст.
поширився рух дисидентів та
шестидесятників. Московська
імперія зла – СРСР – почала
економічно слабнути. Причи-
ною було те, що москалі не при-
викли чесно працювати, майже
вся економіка трималася на ук-
раїнцях, особливо на політв’яз-
нях, яких було не тисячі, а
мільйони після війни. Коли в
1956 році провели амністію
політв’язнів, то їх кількість част-
ково скоротилася, а відтак по-
чали звільняти  в’язнів, яким
термін ув’язнення закінчився.
Таким чином «комсомольські
новобудови», на яких працюва-
ли в’язні, відчули нестачу дар-
мової робочої сили.

Генсек КПРС М. Горбачов ого-
лосив у державі перебудову.
Вона частково дала можливість
політично і національно свідо-
мим громадянам  створити пол-
ітично-громадські організації,
рухи, фронти, з допомогою яких
громадяни почали гуртуватися і
об’єднуватися проти комуністич-
ного тоталітарного режиму.

Велику підтримку у розвалі
СРСР громадянам імперії дав
Президент США Р.Рейган.  У ре-
зультаті, в Україні інтелігенція –
письменники, поети, інженери,
одним словом відома еліта
нації, організовує Народний  Рух
України за перебудову.

Був у нас славетний РУХ,
Сила була в ньому й дух,
Притаманний нам від роду,
Українському народу.
Без людей цих мудрих, доб-

рих,
Славних лицарів хоробрих,
Ми б не вилізли з руїни
Та не мали б України.
І казав тоді весь світ:
РУХ – це український цвіт.

М. Кошилович.

Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець, член КУНу.

(Далі  буде).

 ÌÈ Â²ÄÍÎÂÈËÈ
ÍÀØÓ ÄÅÐÆÀÂÓ

ЦЕ ВІДБУЛОСЯ 30 РОКІВ ТОМУ
Хай недоспав, та пережив,
Знав серця рану чи розлуку,
Зате про все, чим дорожив,

Я можу розказати внуку.
В. Василашко.

«Україна – це вислід труду
і праці поколінь. Природа не
дала українському народові
вихідних умов життя, не за-
безпечили йому легких
успіхів і безтурботного існу-
вання. Важкими зусиллями до-
водилося добувати життє-
вий простір. Довгі сторіччя
тривали змагання й бороть-
ба, поки наші предки закріпи-
ли за собою землю, багато
вони «утерли поту», поки
опанували й окультуризува-
ли дикі поля та зорганізува-
ли державу. Характеристич-
ною рисою географічного по-
ложення України було її попе-
реднє місце  між Централь-
ною Європою та Азією». Та-
кий висновок наших нега-
раздів робить І. Крип’якевич.
Від себе додамо, що цей
простір, на якому формува-
лась наша держава, а точні-
ше нація, знаходився між Ду-
наєм і Доном.

ЩОБ НЕ БУЛО
ПРОБЛЕМ ІЗ ЗАКОНОМ
У період з 1 червня по 29 вересня 2021 року на території

Турківської міської та Боринської селищної ОТГ правоохоронці
проводять комплекс оперативно-профілактичних заходів
щодо попередження та виявлення правопорушень у сфері куль-
тивування нарковмісних рослин під умовною назвою «МАК».
Мета акції – протидія незаконному обігу наркотичних та пси-
хотропних речовин, виявлення та знищення незаконних посівів
маку і конопель, а також перекриття каналів надходження
цих рослин у незаконний обіг.

Необхідність проведення заходів викликана, у першу чергу, по-
ширенням серед наркозалежних людей «зілля», яке вони виго-
товляють самі, використовуючи мак та коноплю, а також розпов-
сюдження та поширення виготовлених у такий спосіб наркотичних
засобів серед молоді, зокрема неповнолітніх.

Поліцейські попереджають громадян про недопущення неле-
гальних посівів наркотичних речовин на присадибних ділянках,
дачах, в інших місцях та нагадують, що такі дії тягнуть за собою
адміністративну або кримінальну відповідальність.

Так, відповідно до статті 106-2 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, незаконний посів та вирощування снотвор-
ного маку до 100 рослин чи 10 рослин конопель тягнуть за собою
накладення штрафу від 306 до 1700 гривень з конфіскацією неза-
конно вирощуваних нарковмісних рослин.

За вирощування снотворного маку понад 100 рослин та коно-
пель від   10 до 50 рослин настає кримінальна відповідальність
відповідно до ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України. Такий зло-
чин карається штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох
років.

Окрім того, незаконний посів або незаконне вирощування снот-
ворного маку в кількості 500 і більше рослин чи конопель у кількості
50 і більше рослин караються позбавленням волі на строк від
трьох до семи років (ч.2 ст.310 Кримінального  кодексу України).

Працівники поліції закликають громадян дотримуватися чинно-
го законодавства та, в разі виявлення посівів нарковмісних рос-
лин, повідомляти свого дільничного офіцера поліції або за тел.102.

Володимир СЕНЮГА,
т.в.о. начальника ВП № 2 Самбірського РВП  ГУНП у Львівській

області, майор поліції.

ГРОМАДИ ПІДКЛЮЧЕНІ ДО РЕЄСТРУ
У Турківському відділі ГУ ДМС у

Львівській області відбулися робочі
зустрічі із адміністраторами та
старостами Боринської селищної та
Турківської міської рад. Представни-
ки громад узгодили ряд питань щодо
функціонування Реєстру громад, у
зв’язку з переходом на нову версію
публічного сервісу «Реєстр терито-
ріальних громад».

З квітня 2021 року громади вже
підключені до Реєстру, здійснюють реє-
страцію (зняття з реєстрації) виключно
в електронній формі, із внесенням до
ЄДДР.

Взаємодія реєстрів територіальних
громад між собою та ЄДДР стане пере-
думовою повноцінного функціонування проекту з  онлайн-реєстрації місця проживання. Для такої
адмінпослуги потрібно буде заповнити коротку заяву на порталі або у застосунку «Дія». Онлайн-
технології вже є невід’ємною частиною нашого життя.

Турківський відділ ГУ ДМС.
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Продається житловий буди-
нок у с. Розлуч. Поруч з будин-
ком знаходиться земельна
ділянка. Будинок дерев’яний,
пічне опалення, 3 кімнати, ве-
ранда. Фруктовий сад, хороші
сусіди. Колодязь відсутній. Хо-
роша транспортна розв’язка, є
джерела мінеральних вод. Чу-
дова природа, ліс, гриби. Тел.:
0976551061.

Заміна паперового лікарня-
ного на лікарняне, сформова-
не програмними засобами Реє-
стру на підставі медичного вис-
новку про тимчасову непрацез-
датність, та зареєстрований за
єдиним реєстраційним номе-
ром листка непрацездатності у
Реєстрі електронний документ,
є підставою для звільнення від
роботи, оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездат-
ності, призначення матеріаль-
ного забезпечення та надання
соціальних послуг, відповідно до
законодавства про загальноо-
бов’язкове державне соціаль-
не страхування.

Реєстр запроваджений з ме-
тою забезпечення накопичен-
ня, зберігання, обліку та вико-
ристання інформації про сфор-
мовані (видані), продовжені ли-
стки непрацездатності для ре-
алізації прав застрахованих осіб
на отримання допомоги по тим-
часовій непрацездатності.

Реєстр формує та веде Пенс-
ійний фонд України, який во-
лодіє інформацією, що містить-
ся в ньому.

Таким чином, на підставі ме-
дичного висновку про тимчасо-
ву непрацездатність, в елект-
ронному реєстрі листків непра-
цездатності формується листок
непрацездатності у разі іденти-
фікації пацієнта, як застрахова-
ної особи в реєстрі застрахова-
них осіб державного реєстру за-
гальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.

Алгоритм формування елек-
тронного листка непрацездат-
ності є наступним:

ЕЛЕКТРОННІ ЛИСТКИ
НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

В Україні з 4 червня почав працювати електронний листок
непрацездатності, або електронне лікарняне. Про це ново-
введення розповідає заступник начальника відділу обслуго-
вування громадян №20 ГУ ПФУ у Львівській області Олена
Юсипович.

- працівник звертається для
медичного огляду до лікаря;

- лікар встановлює факт не-
працездатності та формує елек-
тронний медичний висновок у
центральній базі даних елект-
ронної системи охорони здоро-
в’я;

- інформація про тимчасову
втрату працездатності автома-
тично, на підставі медичного
висновку, вноситься до Реєстру;

- у Реєстрі відповідна інфор-
мація отримує унікальний но-
мер, що фактично і є створен-
ням електронного листка не-
працездатності.

Сформований листок непра-
цездатності у день його ство-
рення стає доступним для пе-
регляду в персональних кабіне-
тах як страхувальника, так і зас-
трахованої особи, на вебпорталі
ПФУ, але до дати закінчення
періоду його дії (тобто до зак-
риття лікарняного) не може пе-
редаватися до страхувальника,
як підстава для нарахування
матеріального забезпечення.
Лише сформований листок не-
працездатності з причиною не-
працездатність «вагітність і по-
логи» передається страхуваль-
нику як підстава для нарахуван-
ня матеріального забезпечен-
ня.

Після закінчення дії листка
непрацездатності роботода-
вець зможе провести розраху-
нок матеріального забезпечен-
ня за наявною заявою-розра-
хунком.

Таким чином, застрахованій
особі, яка хворіла, не потрібно

звертатися до органів ПФУ для
отримання довідок про нарахо-
вані доходи та стаж, тому що у
персональному кабінеті робо-
тодавця автоматично буде на-
явна ця інформація.

Отримання електронного
лікарняного не впливає на про-
цедуру призначення розрахун-
ку та його виплати. Комісія із
соціального страхування на
підприємствах продовжує свою
роботу та зберігає весь обсяг
функцій, який діяв раніше.

На період перехідної моделі,
з 04 червня до 01 вересня 2021
року, лікарі закладів охорони
здоров’я  матимуть право ви-
давати паперові листки непра-
цездатності, а також формува-
ти медичні висновки про тим-
часову непрацездатність з по-
дальшою трансформацією їх у
е-лікарняний.

Отже сформований таким чи-
ном листок непрацездатності
повністю заміняє його паперо-
вий аналог.

Створена модель має свої
переваги,  в першу чергу це:

- у персональному кабінеті
страхувальника буде наявна
інформація про найманого пра-
цівника у день реєстрації лист-
ка непрацездатності та наявна
накопичена інформація про всі
листки непрацездатності на
своїх найманих працівників з
часу ведення е-лікарняних;

- унеможливить підробку па-
перових листків непрацездат-
ності.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами Туркі-
вської міської ради.

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç øàøîê-64
ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò

У м. Херсон з 18 по 26 червня 2021 року відбувся чемпіонат
України з шашок-64 серед молоді, юніорів та юнаків. У цих зма-
ганнях взяли участь 160 спортсменів з 14 областей України.

Збірну Львівщини (тренер-представник команди Богдан Мос-
каль) представляли 9 юних спортсменів: 4 – з Турківської ДЮСШ
«Юність» (тренер-викладач Богдан Москаль) та 5 – з шашкового
клубу Яворова (тренер Юрій Кунець).

Найуспішніше з Львівської області виступив 9-річний Михайло
Щегольський із села Старий Яр Яворівського району, який серед
шашкістів до 10 років здобув бронзову медаль – у програмі швидкі
шашки (8 хв. на партію + 4 сек. на хід), срібну медаль у програмі
бліц (3 хв. на партію + 2 сек. на хід) та 4 місце – у класичній про-
грамі (40 хв. на партію + 10 сек. на хід).

Непогано виступили й інші юні шашкісти Львівщини.
Серед дівчат

до 13 років Соло-
мія Крецул з Тур-
ки посіла 8 місце
в класичній про-
грамі, 15 – в
швидких шашках
та 9 - в бліці, Со-
ломія Кунанець
з Яворова посіла
9 місце в кла-
сичній програмі,
10 – в швидких
шашках та 8 - в
бліці, а Павліна
Голованич з Тур-
ки посіла 16 місце в класичній програмі, 14 – в швидких шашках та
16 - в бліці.

Серед дівчат до 10 років Віка Голованич з Турки посіла 12 місце
в класичній програмі, 12 – в швидких шашках та 10 - в бліці.

Серед дівчат до 16 років Ангеліна Титар з Турки посіла дев’яті
місця у всіх видах програми.

Серед юнаків до 8 років, наймолодший із збірної Львівщини,
Роман Павлик з Яворова посів 9 місце в класичній програмі, 6 – в
швидких шашках та 10 - в бліці.

Серед юнаків до 10 років Іван Щегольський із села Старий Яр
Яворівського району посів 8 місце в класичній програмі, 6 – в швид-
ких шашках та 9 - в бліці.

Серед юнаків до 13 років Юрій Тістечок із села Старий Яр Яво-
рівського району посів 8 місце в класичній програмі, 20 – в швид-
ких шашках та 10 - в бліці.

За результатами змагань Михайло Щегольський та Юрій Тісте-
чок виконали норматив першого спортивного розряду.

Юні шашкісти не тільки успішно змагались, а й змогли оздоро-
витись, зокрема купаючись у Дніпрі, де навчились плавати.

Учні, тренери та батьки вдячні управлінню молоді та спорту
Львівської облдержадміністрації (начальник Роман Хім’як) та фе-
дерації шашок Львівщини (президент Іван Ільницький) за відряд-
ження на змагання, а також голові Турківської міської ради Ярос-
лаву Паращичу за турботу та постійну підтримку спорту на Турків-
щині.

Богдан МОСКАЛЬ.

Колектив Турківської РСС глибоко сумує з приводу смерті ко-
лишнього заступника по торгівлі Василя Михайловича Пастуха і
висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Втрачене посвідчення серія
ААВ №007403(номер о/с
613841), видане Турківським
УСЗН на ім’я Анастасії Степан-
івни Коцур, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення серія
АБ №047575, видане
12.11.1999 р. на ім’я Богдана
Васильовича Павлика, вважа-
ти недійсним.

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки).

Тел.: 050-341-4557,  067-541-
62-24.

ÏÎÏËÀÒÈËÈÑß ÇÀ ÑÏÐÎÁÓ ÄÀ×² ÕÀÁÀÐÀ
Турківським відділом Самбірської окружної прокуратури у бе-

резні 2021 року скеровано до суду два обвинувальні акти віднос-
но місцевих жителів, яких обвинувачували в наданні неправомір-
ної вигоди службовій особі, за невчинення службовою особою, в
інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використан-
ням наданої їй влади та службового становища, тобто у кримі-
нальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 369 КК України.

Встановлено, що в листопаді 2020 року та у березні 2021 року
громадянин Ш. та громадянин Г., з метою недопущення складан-
ня відносно них протоколів про адміністративне правопорушення
та уникнення адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130
КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебу-
вають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), ус-
відомлюючи, що перед ними знаходяться працівники Національ-
ної поліції України, які перебували у форменому одязі із знаками
розрізнення, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, надали
неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 100 Євро
кожен, яку поклали у службовий автомобіль поліцейських. Від от-
римання неправомірної вигоди працівники поліції відмовились.

За результатами судового розгляду кримінальних проваджень,
судами ухвалено обвинувальні вироки, згідно яких громадян Ш. та
Г. визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого  ч. 1 ст. 369 КК України, та призначено покарання у
межах санкції даної статті у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,
прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури.

Загублені статут, свідоцтво про реєстрацію, протокол зборів рел-
ігійної громади УПЦ КП с. Карпатське вважати недійсними.


