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Люблячого і коханого чоловіка, найкращого батька, турбо-
тливого сина, хорошого брата, прекрасного швагра, доброго
вуйка, жителя с. Верхнє Висоцьке Зеновія Михайловича Ко-
марницького з 55-річчям від дня народження, яке відзначив
12 серпня, щиро вітають дружина Ірина, сини Михайло та Во-

лодимир, мама Іванна, брати Микола
та Броніслав, свість Євгенія з сім’єю,
швагри Антон, Роман і Йосип з сім’я-
ми і бажають ювіляру міцного здоро-
в’я, безмежного щастя, радості, родин-
ного тепла, Божої опіки, невичерпної
енергії на довгій життєвій стежині.

55- не привід для печалі,
55- це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі
Летять, не оглядаючись, літа.
Здоров’я Вам – від води ключової,
Багатства – від землі святої.
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась!

15 серпня  відзначає  свій  день  народження  наша  доро-
генька,  любима, турботлива, найкраща  в  світі   дружина,
мамочка, бабуся та прабабуся – Галина Афанасівна  Ірод  –
жителька с. Верхнє Висоцьке.

Рідненька, бажаємо, щоб Ви завжди були здоровою, щас-
ливою, сповненою життєвих сил та енергії. Нехай усі тривоги
обходять Вас стороною, а життя дарує стільки радості, щоб її
вистачало на всіх. Бажаємо, щоб по-
руч завжди знаходилися добрі і
віддані люди, посміхалася удача і
приносила багато добра і світла у
Ваше життя. Божої Вам опіки  та Ан-
гела-охоронця  на довгій життєвій
ниві!

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж лю-

дей,
Найкращі всі, що до вподоби

квіти,
Даруєм Вам у цей святковий

день.
Хай Матінка Божа від зла захи-

щає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!
 Любимо і цілуємо - чоловік Микола; дочки  Віра  та Леся;

сини Микола та Василь; невістки Оксана та Ірина;  зяті  Мирос-
лав та Роман; онуки  Оля, Анна, Катерина, Роман, Іван, Марія
з чоловіком Еріком   та  правнучка  Ніколетта!

Дорогу, любу невістку, лагідну, турботливу, найкращу у світі
дружину, маму, бабусю, тітку – Надію Несторівну Швець сер-

дечно і щиро вітаємо із 60-річним ювілеєм!
Єдина у світі, найкраща матусе, Ви –
сонечко в нашім житті!

Вітаємо Вас   із Вашим днем на-
родження, люба мамо! Дозволь-

те   висловити  Вам нашу безмеж-
ну подяку за все те, що Ви дава-
ли  та даєте нам, за Вашу любов

та ласку, тепло та піклування.
Бажаємо Вам здоров’я та сил, ра-

дості та щастя, любові та натхнення,
жити яскраво кожного дня. Любимо Вас,

найкраща в світі матусе! Зі святом!
З любов’ю та повагою –

Ваші рідні

Як і у відділі освіти, культури та
туризму Турківської міської ради,
конкурс включав три етапи. Щоп-
равда, була дещо іншою систе-
ма оцінювання. Так, у першому
етапі   за письмове тестування
не виставляли  1 бал – за пра-
вильну відповідь і 0 – за непра-
вильну, а використали іншу сис-
тему. Три бали виставляли кан-
дидатам, які відповіли правиль-
но на 26 питань   і більше тесто-
вого завдання, два бали – за
правильні відповіді  від 20 до 25
тестових завдань,  один бал –  від
16 до 19 тестових завдань. Нуль
балів – якщо дано правильні
відповіді лише на 15 і менше те-
стових завдань. Кандидати, які
отримали нуль балів, не були
допущені до другого етапу кон-
курсу.

Щодо наступного етапу – ситу-
ативного завдання – критерії
оцінювання були такими. Два
бали виставляли кандидатам,
які виявили глибокі знання  та
успішно розв’язали завдання.
Один бал – якщо кандидат розв-
’язав завдання в обсязі, достат-
ньому для подальшої роботи. І
нуль балів заробляли ті, хто не
впоралися з ситуативними зав-
даннями. А звучали вони так:
«Запропонуйте модель колек-
тивного обговорення змісту
річного плану на наступний на-
вчальний рік. Доведіть  її ефек-
тивність», «У чому, на Вашу дум-
ку, полягає роль керівника як
управлінця персоналом, відпо-
відно до нової моделі управлін-
ня людськими ресурсами в сис-
темі освіти».

Від нуля до двох балів оціню-
вало журі й презентацію учас-
ників конкурсу.

Отже, конкурсанти отримали

ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊ² ÊÎÍÊÓÐÑÈ
ÂÆÅ ÑÒÀËÈ ²ÑÒÎÐ²ªÞ

Наприкінці минулого тижня впродовж двох днів у Боринській
селищній раді  проходив конкурс з відбору кандидатів на поса-
ду директорів 11 шкіл. З попередньо визначених дев’яти членів
комісії   в засіданнях брали участь лише  сім. Відсутніми були
Павло Грабський, заступник голови Самбірської РДА, та Ярос-
лав Припін, головний спеціаліст відділу освіти Самбірської
РДА. Втім й без їхньої участі конкурс пройшов організовано і,
як кажуть його учасники, об’єктивно.

такі бали: претендент на дирек-
торування у Риківській гімназії
Галина Жавко, відповідно, 3, 1
та 2 бали (загальний підсумок –
6);  претендент на посаду керів-
ника Нижньояблунського   ОЗЗ-
СО І-ІІІ ст. Василь Ляхович – 3,
1,9, 2 бали (загальний підсумок
– 6,9);  претенденти директору-
вати у Нижньовисоцькій гімназії
Лариса Сташек  – 1, 1, 1,4  бала
(загальний бал – 3,4),  Іван Федь-
ко – 3, 0,9, 1,6 бали (підсумко-
вий результат – 5,5 бала), третій
претендент Микола Федько зняв
свою кандидатуру; кандидат на
посаду директора Карпатської
гімназії ім. Михайла Іваничка
Дмитро-Мирон Лабецький – 2,
1.4, 1,9 бала (загальний підсумок
– 5,3 бала); кандидат на керів-
ника Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст.
Віталій Комарницький – 1, 1,1,
1,4 бала (разом – 3,5 бала);  пре-
тендент на керівну посаду в
Бітлянському ЗЗСО І-ІІІ ст. Іван
Гомзяк – 2, 1,9, 1,6 бала (підсум-
ковий результат – 5,5  бала);  пре-
тендент на посаду директора
Сигловатського ЗЗСО І-ІІ  ст. Га-
лина Михайлик, відповідно, – 3,
1,1, 2 (підсумковий результат –
6,1 бала);  кандидат на посаду
директора Верхненського ЗЗСО
І-ІІІ ст. Олександра Москаль – 3,
1,7, 2 бали (кінцевий підсумок –
6,7 бала); кандидати на дирек-
торування в Шандровецькій
гімназії Михайло Грицик – 3, 1,9,
11 ( у підсумку – 6 балів), Надія
Дзерин – 3, 1.4, 1,6 (у результаті
– також 6 балів. Як бачимо, обоє
отримали однакову кількість, а
тому в результаті таємного голо-
сування членів комісії три голо-
си було віддано Михайлу Грици-
ку, а  чотири – Надії  Дзерин);
кандидат на посаду Яворівсько-

го ЗЗСО І-ІІ ст. Михайло Місяйло
– 2,  1,7, 1,4 бала (кінцевий підсу-
мок – 5,1 бала); кандидати на
посаду  директора Нижненсько-
го ЗЗСО І-ІІ ст. Валентина Голов-
чак – 3, 1,9, 1,6 бала (кінцевий
результат – 6,5 бала), Лариса
Сташек – 2, 1,6, 1,3 бала (кінце-
вий підсумок – 4,9 бала), Ана-
толій Чопик на першому етапі
отримав 0 балів, а тому вибув з
подальшої боротьби. Четверта
претендентка Галина Іжик зня-
ла свою кандидатуру (напере-
додні вона стала переможцем у
конкурсі на директора Мельнич-
ненської гімназії). Таким чином,
за результатами тестування, ре-
кордсменом з найбільшою
кількістю балів став Василь Ля-
хович.

На завершення, комісія виз-
начила переможцями конкурсу
наступних кандидатів. Бітлянсь-
кий ЗЗСО І-ІІІ ст. – Іван Гомзяк,
Буковинський ЗЗСО І-ІІ ст. –
Віталій Комарницький, Кар-
патська гімназія – Дмитро-Ми-
рон Лабецький,  Нижньови-
соцька гімназія – Іван Федько,
Нижньояблунський ОЗЗСО І-ІІІ
ст. – Василь Ляхович, Риківська
гімназія – Галина Жавко, Сигло-
ватський ЗЗСО І-ІІ ст. – Галина
Михайлик, Верхненський ЗЗСО
І-ІІІ ст. – Олександра Москаль,
Яворівський ЗЗСО І-ІІ ст. – Ми-
хайло Місяйло, Нижненський
ЗЗСО І-ІІ ст. – Валентина Голов-
чак  та Шандровецька гімназія –
Надія Дзерин. Начальнику
відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Боринської се-
лищної ради рекомендовано ук-
ласти з переможцями контракт.

Щодо Кривківської школи, то
тимчасово виконуватиме обо-
в’язки теперішня директорка
Романія Паленичак. Але, як ка-
жуть у Боринській селищній раді,
недовго. Найближчим часом тут
також буде оголошено конкурс
на посаду керівника.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДВІ АПЕЛЯЦІЇ ТА СУДОВЕ РІШЕННЯ
Після недавнього конкурсу з визначення переможців на директорські посади  загально-

освітніх закладів відділу освіти, культури та туризму Турківської міської ради, двоє претен-
дентів, що не здобули перемогу, подали апеляцію до начальника відділу. Зокрема, це Іван Будз,
претендент на директорську посаду Жукотинського ЗЗСО І-ІІ ст. та  Лілія Гладиш, претен-
дент на керівника Турківської гімназії №2. Якщо рішення конкурсної комісії не переглянуть,
вони   мають намір позиватися до суду.

До слова, нещодавно суд  визнав незаконним рішення конкурсної комісії відділу освіти Турківської
РДА,  від 4 листопада 2020 року, з обрання директора Присліпського ЗЗСО. Очевидно, невдовзі може
відбутися повторний конкурс з обрання керівника цього навчального закладу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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… Різдво Христове 2015 року. Щасливі
й радісні повернулися додому парафія-
ни церкви с. Верхнього. У кожній душі
дзвонили Різдвяні  дзвіночки, Небо і
Земля в єдиному хорі зливались, про-
славляючи народження Божого Дитяти.
Різдвяне Диво входило світлою сповід-
дю печалі й очищення, святом душі. На
кожному кроці радісно звучало:

– Христос Рождається!
– Славімо Його!
Та щастя величного свята тривало не-

довго.
Чорна звістка обхопила село: горить

церква!
Це було найстрашніше, найнеймовір-

ніше, яке могло статися!
Вогняні язики злизували дерев’яну

святиню. Падали церковні хрести. Вогонь
обпікав  людські серця: над нами впало
небо. Світ раптом змалів, змарнів і
змілів. Ми осиротіли. Нещасні, розгублені,
покинуті. У душах – біль і розпач.

Настоятель нашої церкви о. Іван Мос-
каль, прийшовши з пожежі  додому, ска-
зав до своєї дружини й донечки: «Краще
я був би помер, ніж мала згоріти церк-
ва».

Починалась наша Голгофа…
Був страшенний біль душі, який наче

випікав її, розпука, зневіра. Здавалося,
що ми вже ніколи не матимемо своєї
церкви. Це не в наших силах, це не ре-
ально – побудувати церкву у такий не-
простий час.

Та громада – велика сила, коли вона
має величну мету і добрих провідників.

 Всіх нас, таких різних, об’єднала одна
мета – збудувати церкву. Нашими про-
відниками   стали настоятель парафії о.
Іван Москаль та староста Микола Антонів,
наш герой, ветеран російсько-українсь-
кої війни.

Було дуже важко і непросто. На наше
горе відгукнулися добрі люди всієї Туркі-

вщини, особливо
Яворова, Сянок,
Нижнього. З нами
був Господь. Ми
винесли свій
Хрест на нашу
Голгофу! До цього
ми йшли 6 років!

Золотими купо-
лами струменить у
Небо Храм Вве-
дення Пресвятої
Богородиці у с.
Верхнє.

2 серпня 2021
року величне бага-
толюдне свято
відбулось у нашо-
му селі – освячен-
ня нашого Храму.
Усміхалося сонеч-
ко, раділи небо і
земля. Співали
наші душі.

Чин освячення
звершив архієрей,  Високопреосвящен-
ний архієпископ Дрогобицький і Самбі-
рський ПЦУ, владика  Яків, який прибув

У  долі  кожної людини на життєвій дорозі трапляються свої Голгофи –
великі, трагічні, високі, менші й зовсім незначні горбики. Не на всі Голгофи
людина виносить свій хрест. Інколи хрест людину розчавлює, а буває – хрест
залишається покинутим у підніжжі гори й ніхто начебто не зауважує  нашого
хитрування. Іноді свою Голгофу обходимо бічною стежкою.

СВЯТИНЯ ЗНОВУ ОЖИЛА
і об’єднала всіх в молитві

Так сталося, що не до кінця
досліджена ця історія й на Тур-
ківщині. Власне тому ми з вели-
кою вдячністю й пошаною відно-
симося до тих людей, хто, не
шкодуючи часу, сил, по крупин-
ках збирає цей героїчний літо-
пис. Для прикладу, в с. Вовче
націоналісти дослідили історію
героїчного опору упівської криї-
вки в урочищі Ріг. Нещодавно, як
шану про загиблих, тут постав-
лено й освячено пам’ятний
знак. А що стосується іншої, яку
поміж місцевих жителів назива-
ли «криївкою Голуба»,  таємни-
чу завісу знято лише нещодав-
но. Місцевий житель, патріот,
який давно займається  дослі-
дженням історії визвольної  бо-
ротьби, Богдан Петренко, через
своїх знайомих, науковців, роз-
добув копії розсекречених
архівів МГБ-КДБ.  З цього доку-
мента стає зрозуміло, що керу-
вав на той час районним Про-
водом ОУН не «Голуб», а «Гай-
дамака», він же «Остап» – Оле-
нич Роман Васильович, 1928
р.н., уродженець с.Плоске тоді-
шнього Стрілківського району.
До лав УПА вступив у 1944 році.
А «Голуб» – Копанишин Федір
Степанович, 1927 р.н., уродже-
нець с. Боберка Турківського
району – був заступником кері-
вника районного Проводу, він
же виконував обов’язки рефе-

рента СБ. В ряди УПА влився у
1947 році. Їхня криївка знаходи-
лася  в урочищі Кариль, що між
селами Вовче та Шандровець.
Разом з ними тут перебували
вояк на псевдо «Богдан» – Су-
шинець Омелян Петрович,
1934 р.н,,  уродженець села
Жукотин нашого району, який в
лави УПА вступив у 16-річному
віці, та його односелець
«Орест» – Мацур Василь Івано-
вич, 1929 р.н. Обидва були охо-
ронниками районного Проводу
ОУН. П’ятим учасником боївки
був «Ясень», він же «Степан» –
Кам’янчин Іван Іванович, 1925
р.н.,  уродженець с. Волосянка
тодішнього Славського району.
У ряди УПА влився в тому ж таки
році, як і його побратим «Голуб».
Героїчна загибель п’ятьох украї-
нських повстанців датована 4
квітня 1952 року.

У спецповідомленні, яке
підготувало управління МГБ по
Дрогобицькій області на ім’я
заступника Міністра Держбез-
пеки Української РСР, досить
детально описано, як карателі
знищили останню криївку на те-
ренах Турківщини.

Коротко розповімо, як усе
відбувалося. Завербовані МГБ
жителі с. Вовче  так звані сексо-
ти, здали інформацію, що місце-
ва жителька Катерина Марич є
близькою до заступника керів-

ника Проводу ОУН, уже вище-
названого «Голуба», що вона
неодноразово зустрічалася з
ними, а також з його побрати-
мами, в лісовому масиві й вико-
нувала їхні спеціальні завдан-
ня, забезпечувала їх харчами. В
результаті, на неї було заведе-
но облікову справу та  взято в
розробку з тим, щоб вийти на
слід нескорених бійців криївки.
22 лютого 1952 року її арешто-
вано й поміщено в Бориславсь-
кий спецпункт. Там її піддали

тортурам з тим, щоб зізналася
про свої стосунки з упівцями.
Але мужня жінка стерпіла все,
а криївку не видала. Тоді  каде-
бісти вдалися до хитрощів. Вони
підіслали до  Катерини Марич
жінку, агента Бориславського
міського відділу Міністерства
Держбезпеки, яка  мала псев-
до «Молнія». Вона представи-
лася  рідною сестрою керівни-
ка районного Проводу «Гайда-

маки», якій ніби вдалося уник-
нути виселення і вона на неле-
гальному становищі проживає у
Самбірському районі з фіктив-
ними документами, і вже про-
тягом двох років шукає місце
знаходження свого брата. Для
підтвердження цієї легенди їй
навіть підготували  спеціально
змонтовану фотографію, де
вона стоїть разом із братом та
іншими повстанцями. З часом
вона ввійшла в довір’я Катери-
ни Марич і та сказала, що криїв-
ка знаходиться в одному з лісо-
вих масивів, однак точного
місця не вказала.  І лише   в по-
дальшому спілкуванні зв’язко-
ва розповіла, що криївка знахо-
диться між селами Вовче, Шан-
дровець та Боберка, неподалік
одного з хуторів, де живе жінка
з дітьми, а чоловік її сидить у
в’язниці.

Власне тоді, у лютому, розпо-
чалася підготовка до каральної
операції з наміром знищити
криївку. До її участі були залучені
прикордонники,   бійці військо-
вого підрозділу, оперативні пра-
цівники КДБ, загальною чисель-
ністю 350 чоловік. І 4 квітня
1952 року, о 18.00 годині,  криїв-
ку було виявлено. Між окупан-
тами та упівцями зав’язався бій.

Зрозуміло, що сили були нерівні
і всі герої загинули. У цьому ж
таки донесенні повідомлялося,
що в криївці було 3 автомати, 2
гвинтівки, 4 пістолети, 10 гранат,
60 патронів, 2 радіоприйомни-
ки, 2 печатні машинки та спец-
іальна література.

Кажуть, що   всіх п’ятеро уби-
тих доставили в м. Турка, в уро-
чище  Завалина, де сьогодні
знаходиться Хресна Дорога.
Там, ймовірно, їх  і  закопали. У
цьому ж таки спецповідомленні
описані акції супротиву ра-
дянській владі, вчинені учасни-
ками знищеного Проводу ОУН.

Маючи таку інформацію, Бог-
дан Петренко разом з однодум-
цями віднайшов і родичів загиб-
лих героїв-патріотів. Так. у Тер-
нопільській області прожива-
ють  син та  внук  Федора Копа-
нишина. З ними уже   відбулася
телефонна розмова. Щодо Ро-
мана Оленича, то   з’ясовано,
що ще живе  дружина  його бра-
та, три племінники – один з яких
живе в с. Нижня Яблунька  сьо-
годнішньої Боринської ОТГ.  В
Жукотині та Бережку живуть да-
лекі родичі Омеляна Сушинця
та Василя Мацура. А на Сколів-
щині родич Івана Кам’янчина –
також Іван Кам’янчин– учасник
бойових дій кіборг-захисник До-
нецького аеропорту з позивним
“Катана”.

З  метою вшанування загиб-
лих героїв націоналісти с. Вовче
нещодавно вирішили споруди-
ти на місці знищеної криївки
пам’ятний знак, який мають
намір освятити 24 серпня, у 30-
ту річницю Незалежності Украї-
ни. Виконаний він буде у вигляді
Тризуба, на якому будуть викар-
бувані імена та короткі біог-
рафічні дані загиблих героїв. На
урочистості мають намір запро-
сити їхніх рідних, а також дослі-
дників історії УПА  – викладача
університету «Львівська пол-
ітехніка» Зенона  Боровця та
Ігоря Гомзяка, батько якого є
уродженцем с. Хащів. Зрозумі-
ло, що  організатори запрошу-
ють не лише жителів села Вов-
че,а й Боберка, які також беруть
активну участь в дослідженні
історії криївки та організації
вшанування Героїв.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 Â²ÄÄÀËÈ ÆÈÒÒß ÇÀ
ÍÀØÓ ÍÅÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ

Історія останньої криївки ОУН-УПА на Турківщині
Попри величезні зусилля патріотичної спільноти, на 30-му

році нашої незалежності, ще залишається дуже багато білих
плям в дослідженні визвольної історії українського народу.
Зосібно коли йдеться про героїчну боротьбу ОУН-УПА. Світ
не знає   чогось подібного, адже   Українська Повстанська
Армія впродовж десяти років вела   непримиренну боротьбу з
німецькими та радянськими окупантами, маючи лише народ-
ну підтримку.  А про могутність та непохитність вояків УПА
свідчить хоча б те, що й сьогодні наші вороги шаленіють
лише від згадки слова «бандерівець»,  хоч з часу знищення
українського підпілля пройшло майже 70 років.

на запрошення нашого настоятеля. Його
мудре слово, сповнене  Віри, Надії і Лю-
бові, промовляло до всіх й до кожного
зокрема. Дякуємо Вам, владико! Боже-
ственно співав хор. Дякуємо! Дякуємо

всім священни-
кам, які брали
участь у Літургії, а
їх було багато! Дя-
куємо всім добрим
людям, які прибу-
ли до нас з інших
сіл!

 Ми всі приходи-
мо в цей світ і по-
кидаємо його.
Важливо, що зали-
шаємо після себе.

Залишати завж-
ди є що.

Хіба нам не  за-
лишили увесь світ
ті, що відійшли? І
ми залишимо на-
щадкам наш Храм.

 І коли, заблу-
кавши на життєвій
дорозі, вони не
знатимуть куди
йти, Господь при-

веде їх у наш Храм, щоб побачити Його і
почути Голос Господній.

Любов МІСЯЙЛО,
вчитель– словесник.
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(Продовження. Початок у №№27-31)

Адміністрація і профспілкова організація  КНП «Туркі-
вська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження, яке святкуватиме цими літніми днями, мо-
лодшу медичну сестру терапевтичного відділення
Людвіню Миколаївну Рибчич   і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,  ро-
динного благополуччя, мирного неба над го-
ловою, душевного тепла, довголіття.

Хай Вас щастя, як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

Листок непрацездатності, що формується у
Електронному реєстрі листків непрацездат-
ності, є такою ж підставою для звільнення від ро-
боти, оплати перших п’яти днів тимчасової непра-
цездатності, призначення матеріального забезпе-
чення, як і його паперова версія.

Сформований листок непрацездатності у день ство-
рення стає доступним для перегляду в кабінетах стра-
хувальника та застрахованої особи на вебпорталі елек-
тронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати
закінчення періоду його дії не може бути використа-
ний страхувальником як підстава для нарахування ма-
теріального забезпечення. Сформований листок не-
працездатності з причиною непрацездатності
«вагітність і пологи» передають страхувальнику як
підстава для нарахування матеріального забезпечен-
ня у день створення.

Після формування е-лікарняного, в електронному
кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних
послуг Пенсійного фонду України роботодавець, відпо-
відно до статті 32 Закону № 1105, протягом десяти днів
з дня закінчення періоду його дії призначає матері-
альне забезпечення застрахованій особі. Для цього:

- е-лікарняний друкують або залишають в електрон-
ному вигляді в кадровій службі або відповідальної осо-
би кадрової служби (за рішенням роботодавця);

- кадрова служба або відповідальна особа кадрової
служби визначає страховий стаж застрахованої особи
(пільги) та кількість календарних днів непрацездат-
ності, що підлягають оплаті за кошти роботодавця та
Фонду соціального страхування України. Зазначена
інформація, за бажанням (або визначенням робото-

давця), формується у паперовому вигляді або в елект-
ронному;

- е-лікарняний, відомості щодо визначеного страхо-
вого стажу та кількості днів непрацездатності, що підля-
гають оплаті, передають до комісії (уповноваженого)
із соціального страхування підприємства;

- комісія із соціального страхування на підприємствах
продовжує свою роботу та зберігає весь обсяг функцій,
передбачених Положенням про комісію (уповноваже-
ного) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, затвердженим постановою правління
Фонду соціального страхування України від 19.07.2018
№ 13;

- рішення про призначення або відмову у призна-
ченні матеріального забезпечення комісія (уповнова-
жений) із соціального страхування підприємства пе-
редає до підрозділу бухгалтерії підприємства, який на-
раховує матеріальне забезпечення;

- бухгалтерією здійснюється розрахунок матеріаль-
ного забезпечення на підставі е-лікарняного (за необ-
хідності його паперової роздруківки) та рішення комісії
(уповноваженого) із соціального страхування підприє-
мства. Даний розрахунок записують в електронному
або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця) та
відображають в бухгалтерських проводках;

- заповнюють заяву-розрахунок (детально про це у
матеріалі на сайті Фонду http://www.fssu.gov.ua/fse/
control/main/uk/publish/article/960180) та подають до
відділення Фонду за місцем обліку.

ÏÐÎÕÎÄÆÅÍÍß Å-Ë²ÊÀÐÍßÍÎÃÎ ÍÀ
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ² ÄËß ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍ²É ÎÑÎÁ²

Сесію райради було призначено
на 20. 09. 91 р., а перед тим, на
спільному зібранні НРУ і «Просвіти»
вирішили тимчасово обрати голо-
вою райради Йосипа Юричка,
замість Михайла Федаша. У призна-
чений день і час сесія райради роз-
почала свою роботу бурхливо, із
справедливими звинуваченнями
керівництва району. Врешті, уже під
кінець дня,   було прийнято рішення
розпустити депутатів існуючої ради
і мене тимчасово обрати головою
районної ради, а не Йосипа Юрич-
ка. Йосип Юричко був досвідченим
керівником. На той час  заступник
голови райради, вийшов з лав ком-
партії й твердо зайняв позицію в по-
будові Незалежної Держави Украї-
на. Через те депутати-комуністи
чинили відчайдушний спротив об-
ранню Юричка, хоч і тимчасово,
головою районної ради. Мирон Мар-
кович і я безперервно виступали й
наполягали, щоб обрати головою
райради Юричка замість Федаша.
Після мого емоційного виступу ні з
того, ні з сього зі злістю й іронією
Михайло Федаш сказав: «Я пропо-
ную головою райради Михайлика
Миколу». У результаті, майже без
обговорення мене було тимчасово
обрано головою районної ради. До
того часу я ніколи не перебував на
керівних посадах, не мав вищої ос-
віти (не маю її і тепер), все життя
працював фізично, тільки чотири

роки був завклубом. Але п. Федаш
запропонував мене, сподіваючись,
що я перелякаюсь і відмовлюсь від
цієї посади. А якщо ні, то ще, мов-
ляв, побачимо, як ти покеруєш, це
тобі не клуб, а   весь район, і не
організовувати віча і на них крити-
кувати «будівників комунізму». Як
сказав Валерій Гужва:

Наболіла давно Україна
Не одному такому – як я –
Й бунтівна її половина,
Й та, що  плодить раба й хо-

луя.
Саме тому я дав згоду бути  тим-

часово головою райради, бо скла-
лась така ситуація – якщо не я, то
хто? Хоч ця пропозиція і рішення
депутатів були для мене несподі-
ванкою, але я переляку не відчув,
хоч усвідомлював велику відпові-
дальність, з двох причин. По-пер-
ше, я  буду при кермі короткий час;
по-друге, відчував величезну
підтримку активістів району, і при
їх допомозі зробити вільними зем-
ляків – звільнити від комуністично-
го рабства – колгоспів.

Як сказав І. Франко: «Як українець
люблю понад усе свій народ і свою
народність і прагну в міру своїх сил
і можливостей служити їх піднесен-
ню і збагаченню».

Мені завжди боліло серце, що
Усякі зайди, ниці  недоріки
В морози, в сніговицю крижа-

ну

Нас виганяли з рідної домів-
ки

За обрії, в Сибірську глуши-
ну.

Подалі, за нехрещені урали,
Подалі, у забутий Богом

світ.,
Щоб ми  там замерзали, ви-

мирали,
Щоб там про нас і загубився

слід. (О. Лупій).
Я вихований батьками в патріо-

тичному дусі, начитався, хоч зрідка,
патріотичної літератури, на яку не
шкодував грошей. Найціннішою кни-
гою був для мене Шевченків «Коб-
зар». Я вважаю, що й тепер кож-
ний, хто хоче бути українцем, по-
винен прочитати «Кобзаря», і то не
один раз. А не тільки очі впинати у
телефони, забавляючись всякими
іграми чи іншими пустими речами,
марнуючи свій час, замість взяти
в руки цікаву книжку і прочитати її.
Пишу про це тому, що ми, не читаю-
чи книжок, яких у нас так багато є
цікавих, деградуємо. Як сказав В.
Базилевський: «Інтим стосунків
книга-читач порушений з багатьох
причин. Маємо нагоду переконати-
ся у справедливості  зауваженого:
кожне технічне диво – то носій нової
пітьми. Інтернет передовсім». Це не
відступ від теми про тридцятилітнє
наше життя в самостійній державі,
а твердження того, що без книг ми
не змогли б (маю на увазі всіх ук-
раїнців) її здобути. Справедливо
каже цей же Базилевський про жит-
тя нашого народу до і після здобут-
тя омріяної волі:

Теля на соломі в хаті,
В кутку рогачі рогаті.
Свят-вечір. Обличчя рідні.
Які ж ми були багаті,
Тоді, коли були бідні.
Прогрес, Інтернет у хаті.
У небі теля і рідні.
Які ж ми тепер бідні,
Тепер, коли ми багаті!

Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець.

Далі буде.

ВО СЛАВУ БОЖУ ТА ДЛЯ
МОЛИТОВНИХ ПОТРЕБ

Стараннями о.  Івана Бобітка, уродженця с. Шум’яч, благо-
чинного Переяслав-Хмельницького деканату, що  на Київщині,
за активної підтримки небайдужих людей сіл Шум’яч та
Присліп та деяких інших людей доброї волі, в урочищі Каплуні-
вка споруджено красиву каплицю, в якій є все необхідне для
звершення богослужінь. Минулої суботи, за участю собору
священників: самого о. Івана,  отців –  Романа – з Вовчого, Пан-
телеймона – з Жукотина, Миколи – із Завадівки, Андрія – з
Розлуча, Ярослава – з селища Добротвір, який у свій час мав
парафію в с. Шум’яч, та Івана – з
Франківщини  було урочисто ос-
вячено  величну і красиву святи-
ню з приналежністю до   ПЦУ,  на
честь ікони Почаївської Божої
Матері. На богослужіння прибу-
ло чимало людей з Вовчого, При-
слопа, Шум’яча. Важливо наголо-
сити, що душпастир з Франків-
щини подарував для каплиці
цінну ікону з  частинкою мощів
св. Мучеників Херсонеських.

З початку будівництва й до освя-
чення минуло 2 роки богоугодної
праці не лише о. Івана, а й багать-
ох-багатьох християн – як  з Турків-
щини, так з інших регіонів. За по-
сильну допомогу  їм всім душпас-
тир висловив щиру вдячність, як і
тим, хто прибув на богослужіння, ну
й зрозуміло, братам у священстві.
Отець Іван сподівається, що кап-
личка буде дієвою. Тут, принаймні,
раз на тиждень звершуватимуть богослужіння, а всі, хто проїжджа-
тиме поруч, отримуватимуть Господнє благословення, вона  про-
воджатиме та зустрічатиме всіх  подорожуючих. Зрозуміло, що відчи-
неною капличка постійно не буде, але ключі знаходитимуться у до-
ступному місці з тим, щоб священики Турківського деканату чи по-
чергово, чи в разі потреби, могли служити тут Службу Божу. Першим
до цього уже зголосився о. Пантелеймон з Жукотина.

Важливим є і те, що  з освяченням каплички с. Шум’яч отримало
надзвичайно потрібну опіку Матінки Божої, адже як на початку, так і
вкінці села,  має духовні споруди:  уже вищеназвану каплицю ікони
Почаївської  Божої Матері, а на в’їзді – капличку, освячену на честь
ікони Богородиці «Троєручиця». Зведена вона була близько 15 років
тому  на місці, де часто траплялися  дорожні пригоди. До її споруд-
ження також частково доклався й о. Іван Бобітко.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Нація перемагає у своїй країні тільки тоді, коли її очолює
еліта, наснажена філософією націоналізму.

Джузеппе Магдінні.

 Після проголошення України Самостійною Незалежною
Державою, у Турці члени НРУ, «Просвіти» і  всі патріоти роз-
ігнали   райком КПУ, а кабінети  чиновників опломбували. Та
реальна районна влада залишалася в руках комуністів через
те, що більшість депутатів районної ради були   не просто
членами компартії,   але твердими і заангажованими комуні-
стами, які стояли на позиції збереження СРСР. На спільному
засіданні активістів НРУ та «Просвіти» було вирішено як-
найшвидше розпустити райраду, одночасно переобрати го-
лову районної ради і виконавчий комітет, які би могли здійсню-
вати керівництво районом до обрання нового депутатсько-
го складу. Мирон Маркович і я зібрали відповідну кількість
підписів депутатів ще існуючої райради з вимогою провести
позачергове засідання, на порядок якого винести питання про
розпуск райради.

ØÂÈÄÊÎ ÔÎÐÌÓÂÀËÈ
Ì²ÑÖÅÂÓ ÂËÀÄÓ,

хоч був супротив комуністичного режиму
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ЗАМОВЛЯЙТЕ РОБОТУ+МА-
ТЕРІАЛИ ЗІ ЗНИЖКОЮ до 20%.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАР-
ТИР пiд ключ.Перепланування.

БУДIВНИЦТВО- будинки, при-
будови, павiльони, гаражi,
навiси, альтанки. Банi, паркани.

ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд
ключ. Мансарднi дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинкiв.

Телефони: (068)1455866,
(066)7215631.

Потрібні охоронники (чолові-
ки,жінки). Тел.: 050-341-4557
067-541-62-24

Продається земельна ділян-
ка, площею 0,2445 га, для буді-
вництва та обслуговування жит-
лового будинку, за адресою – с.
Завадівка, вул. Військове
Містечко (у районі лікарні).

Ціна – договірна.
Тел. : 0955945724. Віктор

Продається комерційна неру-
хомість у м.Турка.

Загальна площа земельної
ділянки – 0,1290 га. Загальна
площа будинку – 262,7 кв.м. За-
гальна площа лазні – 92,38 кв.м.

ЦІНА - ДОГОВІРНА.
Адреса: м.Турка, вул. І.Фран-

ка. Телефон: 0970647987.

Продається земельна ділян-
ка, площею 0,1000 га, для дач-
ного будівництва, у с.Шум’яч, уро-
чище Лан (хутір П’ятихатки).

Ціна - договірна.
Тел.: 0930088174.

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß
ÒÅÕÍ²×ÍÎ¯ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²¯
Ç ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÃÐÎØÎÂÎ¯

ÎÖ²ÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Мель-

ничненської гімназії висловлює
щире співчуття завучу Лесі Мико-
лаївні Морквич та колишньому
бібліотекарю Іванні Миронівні
Яворській з приводу тяжкої втра-
ти – смерті батька та чоловіка –
Миколи Михайловича.

15.08. 2021 р. Християнська
церква «Христа Спасителя»
проводить благодійну акцію з
діагностики зору та безкоштов-
ної видачі окулярів.

Акція проходитиме за адре-
сою: м. Турка, вул. Молодіжна,
25 (будинок побуту).

Попередній запис за тел.:
0505055333. Володимир.

ÌÈÕÀÉËÎ ÌÀÊÀÐÈÊ
ÏÎÄÀÂ ÄÎ ÑÓÄÓ

Колишній головний лікар Тур-
ківської ЦРЛ, а нині лікар-хірург,
який брав участь у конкурсі з
відбору на посаду директора
КНП «Турківська ЦМЛ» і про-
грав Костянтину Коробову, звер-
нувся до суду з тим, щоб Феміда
скасувала рішення комісії. Яким
буде рішення українського пра-
восуддя з цього приводу, схоже,
ми зможемо дізнатися уже у
вересні.

Наш кор.


