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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електро-
ніки та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір
на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: без-
коштовні транспортування, харчування, медичне страхування
та проживання для іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородсь-
кий район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

 Щиросердечно і з великою повагою вітаємо із золотим юв-
ілеєм чудову людину,  доброго друга і щирого порадника, педа-
гога-професіонала, вмілого керівника, прекрасну душею жінку
Лесю Андріївну Шпак.

Щиро  бажаємо Вам стати на рік молодшою  та щасливішою,
браво і легко справлятися з керівництвом шкільних справ та
завжди вести нашу команду до успіху,
показувати гідний приклад учням і
досягати всіх важливих бажань і цілей
у житті.

Здоров’я Вам і удачі, благополуччя
в житті та успіхів у  педагогічній діяль-
ності.

Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в май-

буття.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щодни-

ни –
Із сонця й вітру, із води й роси!

З повагою – педагогічний та учнівський
колективи Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1.

Колектив Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст..щиросердечно вітає з
ювілейним днем народження добру, щиру колегу по роботі,
вчителя початкових класів Марію Володимирівну Дністрянсь-
ку і бажає шановній ювілярці   міцного здоров’я, успіхів у ро-

боті, поваги від людей, любові від рідних,
Божої ласки і опіки на довгій життєвій до-
розі.

Нехай у Вас усе прекрасним буде,
Щоб квітло щастям все Ваше жит-

тя.
Щоб поважали завжди люди
Й любові не згасало почуття.
Вам найкращі в світі побажання,
В достатку, у здоров’ї вік прожить.
Нехай здійсняться всі Ваші бажання
І хай Всевишній Вас благословить.

Щирого, доброго, дорогого сва-
та, жителя с. Явора  Миколу Іва-
новича Бряника вітають із юві-
лейним днем народження свати
Василь і Галина і бажають шанов-
ному ювіляру неба безхмарного,
настрою гарного, здоро-
в’я без ліку і довгого-
довгого щасливого
віку.

З ювілеєм Вас
вітаєм,

Щастя й ра-
дості бажаєм,

А здоров’яч-
ка найбільше,

Бо без нього
жить найгірше.

Хай Бог милосердний з висо-
кого неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця

Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогу дружину, чудову матусю, люблячу бабусю, жительку
села Ільник Ганну Петрівну Блажівську з ювілейним 60- річчям,
яке святкуватиме 13 лютого, від щирого серця вітають мама
Ольга, чоловік Олександр, син Роман, невістка Світлана, доч-
ка Наталя, зять Роман, любимі бабусині онучки: Віталіна і Яна,
а також свати з с.Закіпці  і м Чоп. Усі вони  ба-
жають люблячій ювілярці, аби Господь да-
рував їй міцне здоров’я, щастя і радість,
мир і родинне тепло, свою ласку і бла-
гословення - на многії літа!

Хочем здоров’я Вам побажати,
Хай Ваші очі від горя не плачуть,
Діти й онуки теплом хай віддя-

чать,
Щоб Ви всміхались і завжди раді-

ли,
Серце ніколи Вам не боліло,
Щоб Ви щаслива й здорова були,
І до 100 років прожили!

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 85-
річчям від дня народження дорогу і люблячу, чуйну і тур-
ботливу матусю, бабусю і прабабусю Людмилу Іванівну
Юричко, жительку с. Явора.

З нагоди славного ювілею ба-
жаємо Вам, рідненька, міцного-
міцного здоров’я,  ще безліч рад-
існих і хороших днів у житті, родин-
ного тепла, мирного неба над го-
ловою, Господньої ласки і благо-
словення – на многії літа!

Рідненька, дорога, вітаєм!
Даруєм світ ми Вам цілком.
Від негараздів Вам бажаємо –
Хай янгол захистить кри-

лом.
Спасибі, рідна, за тепло, за

ласку,
За те, що любите й піклуєтесь про нас.
Живіть ще довго, мамочко, будь ласка,
Щоб на сторічний ювілей ми привітали Вас!
З любов’ю –  сини Ярослав і Михайло, невістка Леся,

онуки –  Михайло, Ярослав, Леся, Андрій, правнуки –  На-
талія, Міла, Артем, Владислав, Софійка, Максим, Єва.

Відділ  освіти, культури і туризму Турківської міської ради і об’єднана територіальна організація
профспілки працівників освіти, науки України Турківської міської та Боринської селищної
об’єднаних територіальних громад щиросердечно вітають з ювілейним днем народження, яке
святкувала 9 лютого,  обдарованого, талановитого вчителя, вмілого керівника й організатора,
досвідченого педагога, директора Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1  Лесю Андріївну Шпак.

Бажаємо шановній ювілярці, аби Господь дарував їй міцне здоров’я, благо-
получчя, свою опіку та ще багато-багато світлих і щасливих днів у житті. Хай

доля збагачує життєвою мудрістю і досвідом, енергією, натхненням та ра-
дістю сьогодення.

З нагоди ювілею прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд.
Хай помагає Вам молитва свята

На довгі, щасливі і мирні літа!

²ÑÒÎÐ²ß Ç ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍßÌ

Щодо керівника Центру куль-
тури та дозвілля, то все завер-
шилося, як кажуть, полюбовно.
Два претенденти – Петро Коса-
чевич та Іван Ференц – отрима-
ли рівну кількість голосів
підтримки. Але т.в.о. начальни-
ка відділу освіти, культури і туриз-
му Михайло Блажівський обрав
компромісний варіант і видав
наказ про продовження терміну
дії трудового договору Петра Ко-
сачевича. Директорувати  Петро
Іванович  буде до  30 вересня
2022 року. Як він сам каже, про-
веде у серпні фестини і тоді – на
заслужений відпочинок.

У минулому номері нашої газети ми подали інформацію про
завершення двох конкурсів з обрання керівників комунальних
закладів «Центр культури та дозвілля» та «Публічна бібліо-
тека» Турківської міської ради. Власне, напередодні публікації
відбулися засідання комісій і здавалося, що все вирішено. На-
справді конкурсний процес отримав продовження – з  яскраво
вираженим конфліктним відтінком.

Щодо Публічної бібліотеки, то
ситуація значно складніша.
Там, з результатом  5:4,  пере-
могу здобула нинішня дирек-
торка Ганна  Семків. Але з  та-
ким рішенням не згідна її візаві
Галина Стефаник й через ад-
воката звернулася з адмініст-
ративним позовом до
Львівського окружного адміні-
стративного суду з вимогою
визнати рішення конкурсної
комісії протиправним й скасу-
вати його. У позові адвокат
Марія Яворська наводить
цілий ряд аргументів, що сто-
суються процедурних пору-

шень. Зокрема, вчасної подачі
документів, упередженості
членів комісії та конфлікту інте-
ресів. Копію позовної заяви пе-
редано   відповідачеві – відділу
освіти, культури і туризму Туркі-
вської міської ради. Відповідно,
ми звернулися до Михайла Бла-
жівського за коментарем. Він,
зокрема, повідомив, що до 17
лютого має час на з’ясування
всіх конфліктних обставин  й
прийняття рішення щодо укла-
дення контракту з Ганною
Семків. Яким буде вердикт – по-
каже час. Також ми дізналися,
що директорка Публічної бібліо-
теки написала пояснення, чому
підлеглі  в робочий час прийш-
ли на засідання конкурсної
комісії для її  підтримки, чи мали
вони на це законне право.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу і люблячу, чуйну і щиру, турботливу доньку, сестру,
похресницю, матусю, подругу Ірину Василівну Руду, житель-
ку Турки, із 35-річчям від дня народження, яке відзначає
14 лютого,  сердечно вітають тато, мама, брат, хресна мама,
донечка Вероніка, син Максим, подруги Леся, Оля, Таня і
бажають  ювілярці усього найкращого у житті. – міцного
здоров’я, достатку, любові, добра, поваги, удачі, рясних

Божих благословінь.
Всю доброту, яка існує в

світі,
Всю радість, що живе поміж

людей,
Найкращі всі, що до вподоби

квіти,
Даруємо  у цей святковий

день.
Із ювілеєм щиро  всі  вітає-

мо,
Бажаєм миру, радості, добра!
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби  Тебе Своїм покровом

обняла!

ÒÈÑß×Ó – ÍÀ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Із 7 лютого українці можуть витратити 1000 грн. за вак-

цинацію від COVID-19 на передплату газет та журналів в Ук-
рпошті.

АТ «Укрпошта»  запрошує українців витратити отримані в рамках
програми  «єПідтримка» кошти на періодику. На ці кошти можна 
передплатити будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022
року. Серед переліку широкий вибір різних популярних видань,
місцева преса, періодика для дітей, тематичні видання тощо. Пе-
редплатити газети чи журнали  можна  для себе, батьків, рідних та
близьких, а також як благодійну передплату на адреси дитячих
будинків - інтернатів України (більш детально за
посиланням  https://www.ukrposhta.ua/ua/periodychni-vydannia).

Оформити передплату на видання можна через сервіс «Онлайн-
передплата» на сайті Укрпошти маючи карту «єПідтримка».

Коштами можна буде скористатися впродовж 4 місяців з мо-
менту  зарахування на картку.  Ліміт за оплатою обраних видань
карткою «єПідтримка» дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна
обрати будь-які видання, вартістю до 1000 грн., і оплатити їх на
сайті Укрпошти, зазначивши номер картки  «єПідтримка».

Для оформлення замовлення необхідно зробити 4 простих
кроки:

Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ 
та  обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Крок 2. Вказати період, упродовж якого хочете отримувати ви-
дання.

Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отриму-
вача та спосіб доставки.

Крок 4.Зазначити реквізити карти «єПідтримка» та  провести
оплату, натиснувши «Оплатити».

 Детальніше про те, як отримати спеціальну картку «єПідтрим-
ка» за вакцинацію від COVID-19, – на сайті «єПідтримка».

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення

вакантної посади:
провідного спеціаліста сектору правової роботи та персона-
лу - уповноваженої особи з питань публічних закупівель

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички робо-
ти на комп’ютері.

Наявність сертифікату про підтвердження рівня володіння не-
обхідними знаннями у сфері публічних закупівель, зареєстровано-
го на веб-порталі Уповноваженого органу.

Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які слід подавати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначити 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) інформацію 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) копію військового квитка (для військовослужбовців або

військовозобов’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.

Уже традиційно базовим
джерелом наповнення дохідної
частини є податок на доходи
фізичних осіб. Його питома вага
складає 76,4 відсотка. Надход-
ження цього податку в минуло-
му році становило 75026,6  тис.
гривень при плані 73677,7 тис.
грн., що складає 101,8 відсотка.
Найбільшим платником даного
податку був  КЗ ЛОР «Львівський
обласний центр екстреної ме-
дичної допомоги та медицини
катастроф». Це майже 37
мільйонів гривень. На превели-
кий жаль, у зв’язку  із зміною
законодавства, цьогоріч цей
податок в бюджет нашої грома-
ди уже не надходитиме. Ваго-
мими  платниками ПДФО також
у минулому році  були відділ ос-
віти, культури і туризму Турківсь-
кої міської ради (12 мільйонів
245 тисяч гривень),  КНП «Турк-
івська центральна міська лікар-
ня» (4 мільйони 621 тисяча гри-
вень),  ДП «Турківське лісове
господарство» (2 мільйони 854
тисячі гривень),  Турківський
професійний ліцей (1 мільйон
909 тисяч гривень), КНП «Туркі-
вський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» (1
мільйон 896 тисяч гривень),
Турківська міська рада (1
мільйон 750 тисяч гривень),
ПрАТ «Львівобленерго» (1
мільйон 550 тисяч гривень),  АТ
«Укрзалізниця» (1 мільйон 069
тисяч гривень) , Головне управ-
ління НП у Львівській області
(843 тисячі гривень), військова
частина А-2144 (822 тисячі гри-
вень),  державна служба з над-
звичайних ситуацій (690 тисяч
гривень), філія «Турківська
ДЕД» (576 тисяч гривень),  те-
риторіальне управління дер-
жавної судової адміністрації у
Львівській області (570 тисяч
гривень).

Володимир Степанович наго-
лосив й на тому, що в минулому
році  фізичні особи- підприємці
сплатили 2 мільйони 516 гри-
вень податку з фізичних осіб. З
них найбільшими платниками,
вихідцями з нашої громади, які
здійснюють підприємницьку
діяльність за межами громади,
є Іван Юсипович (440 тисяч гри-
вень), Лілія Лоневська (355 ти-
сяч гривень), Сергій Ігнацевич
(266 тисяч гривень), Василь
Савка (111 тисяч гривень),  Ми-
хайло Роль (106 тисяч гривень).

Також мій співрозмовник звер-
нув увагу й на те, що серед
фізичних осіб-підприємців бор-
жниками є – Тетяна Кузьо (17,3
тисячі гривень), Леся Білинсь-
ка (32,8 тисячі гривень),  Марія
Ільницька (164, 3 тисячі гри-
вень), Петро Михальчук (10,9
тисячі гривень).

За словами головного фінан-
систа громади, у 2021 році в
бюджет було сплачено 8
мільйонів 175 тисяч гривень
єдиного  податку при плані 8
мільйонів 200 тисяч гривень.
Зокрема, від юридичних осіб
надійшло 454 тисячі гривень, від
фізичних осіб – 7 мільйонів 721
тисяча гривень. Найбільшими
боржниками по сплаті цього
податку є Ганна Дідун (3,6 тисячі
гривень),  Петро Кметик (4,0 ти-
сячі гривень), Ростислав Савчак
(12,7 тисячі гривень), Микола
Білинський (6,6 тисячі гривень),
Віталій Ганусяк (9,3 тисячі гри-
вень), Іванна Козловська (9,6
тисячі гривень).

Важливим  джерелом над-
ходження є й   місцеві податки і
збори (крім єдиного податку).
При плані 12 мільйонів 997 ти-
сяч гривень в минулому році в
бюджет міської ради поступило
13 мільйонів 488 тисяч гривень.
Це 103,8 відсотків до планових
призначень. Найбільшими
платниками тут є Турківська ав-
тошкола (61, 7 тисячі гривень),
Турківська райспоживспілка
(47,9 тисячі гривень),  АТ «Укр-
залізниця» (36,3 тисячі гри-
вень),  Явірське споживче това-
риство (28,4 тисячі гривень),
ПрАТ «Львівобленерго» (23,7
тисячі гривень),  ПП «Тур- Авто»
(19,2 тисячі гривень), МВ КПП
«Агро-ЛТД» (19,2 тисячі гри-
вень),  ТзОВ «Собінь» (19,8 ти-
сячі гривень),  Державний Ощад-
ний банк України (18,5 тисячі
гривень),  ДП «Турківське лісо-
ве господарство» (11 тисяч гри-
вень). Фізичні особи сплатили
цього податку 566, 9 тисячі гри-
вень. Найбільшим боржником
є Микола Білинський (25,1 ти-
сячі гривень).

За словами Володимира Сте-
пановича, найбільшими плат-
никами земельного податку є АТ
«Укрзалізниця» (1 мільйон 668
тисяч гривень), ДП «Турківське
лісове господарство» (337 тисяч
гривень),  ЛГП «Галсільліс»
(майже 357 тисяч гривень).

ПрАТ «Львівобленерго» ( май-
же 240 тисяч гривень). Фізичні
особи-підприємці сплатили
цього податку 393 тисячі гри-
вень. Загалом цих платежів над-
ійшло до бюджету в сумі 4
мільйони 242, 5 тисячі гривень
при плані 3 мільйони 500 тисяч
гривень. Водночас начальник
фінансового відділу відзначив й
найбільших платників орендної
плати за землю. Це ДП «Туркі-
вське лісове господарство»
(159 тисяч гривень), ТзОВ «Жит-
лобуд «Галичина» (100 тисяч
гривень), ПАТ «Укртелеком» (59
тисяч гривень). Фізичні особи-
підприємці сплатили 218 тисяч
гривень. А найбільшими борж-
никами із сплати цього податку
є ТОВ «Карпатська ВЕС» (723
тисячі гривень), Леся Білинсь-
ка (майже 33 тисячі гривень),
Артем Кузнєцов (більше 13 ти-
сяч гривень).

У минулому році 3 мільйони
140 тисяч гривень надійшло до
бюджету акцизного збору при
плані 3 мільйони 200 тисяч гри-
вень. Найбільшими платниками
з реалізації підакцизних товарів
є ТзОВ «Львівхолод» (майже
297  тисяч гривень), ТзОВ «Ова-
ція» (178 тисяч гривень),  ТОВ
«Поділля-нафтопродукт» (139
тисяч гривень), МВ КПП «Агро-
ЛТД» (148, 5 тисяч гривень),
ТзОВ «Прус-трейдінг» (майже
133 тисячі гривень),  ПП «Вікто-
рія» (104 тисячі гривень).
Фізичні особи-підприємці спла-
тили акцизу в сумі 239,3 тисячі
гривень. А найбільшим боржни-
ком  є ТзОВ  «КЛР Студія» (1
тисяча гривень).

Також у 2021 році до бюдже-
ту міської ради надійшло 2
мільйони 64 тисячі гривень
інших неподаткових надход-
жень, в тому числі майже 914
тисяч гривень – адміністративні
штрафи, 1 мільйон 87 тисяч гри-
вень – адміністративні збори та
платежі.

Аналізуючи  минулорічну
фінансову ситуацію, Володимир
Юсипович подякував тим вихід-
цям з Турківщини, які ведуть гос-
подарську діяльність в інших
регіонах, але податки сплачу-
ють у місцевий бюджет. Їхнє
рішення він назвав патріотич-
ним й закликав інших
підприємців наслідувати їх. Та-
кож подякував молодим хлоп-
цям, вихідцям із нашого райо-
ну, які працюють у сфері ІТ і
сплачують податки в бюджет
Турківської міської ради. Це Ро-
ман Гришканич, Олег Яворсь-
кий, Назарій Кузьо,  Владислав
Ільницький, Михайло Шутов,
Микола Блажівський та деякі
інші. А на завершення він вис-
ловив сподівання, що в майбут-
ньому таких хлопців буде ще
більше і, завдячуючи їм, туркі-
вська громада у фінансовому
плані  ставатиме  все успішні-
шою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÏÐÀÖÞÂÀËÈ ÄÎÁÐÅ
Важливо, щоб збереглася позитивна тенденція

Відійшов в історію 2021 рік. Він був першим для новоутво-
реної турківської громади і, треба сказати, досить успіш-
ним. Багато років поспіль ми мали цілісний бюджет району і
лише минулоріч його, так би мовити, розділили. Сьогодні є
добра нагода проінформувати читачів, а відтак платників
податків, яким   був цей рік у фінансовому плані. Прокоменту-
вати ситуацію ми попросили начальника фінансового відділу
міської ради Володимир Юсипович. Найперше Володимир Сте-
панович наголосив, що бюджет Турківської міської ради в ми-
нулому році за доходами виконано в сумі 99 млн. 173 тисячі
гривень при плані 94 млн. 764 тисячі гривень. Дохідну части-
ну загального фонду бюджету, без врахування міжбюджет-
них трансфертів,  перевиконано на  3 млн. 409 тисяч гри-
вень, або на 103,6 відсотка.

Втрачений сертифікат на пай ЛВ №14 від 29.05. 1997 р., виданий на ім’я Любомири Олексіївни
Синичич, вважати недійсним.
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Свій новий твір автор назвав
політичним романом. Саме цей
підзаголовок привернув мою
увагу настільки, що я заглибив-
ся в його сторінки не як звичай-
ний читач, а професійний істо-
рик. Тим паче, що часто на них
відчитувалися місцеві то-
понімічні назви, почасти скриті,
дещо змінені прізвища, за яки-
ми легко проглядалися знайомі
постаті, передовсім душпастирі.

У книзі виразно виведені чо-
тири основні сюжетні лінії – сус-
пільно-політична ситуація в Ук-
раїні станом на 2018 рік зага-
лом, репресії проти греко-като-
лицької церкви у краю та украї-
нський рух Опору в другій поло-
вині 40-х років минулого сто-
ліття, роздуми греко-католиць-
кого священника в часі його по-
вернення з-за океану на рідну
землю після піввікової розлуки
і вибір життєвого шляху молодо-
го юнака та його майбутнє душ-
пастирство.

Перегорнувши останні сто-
рінки книги, задумався – чому і
для кого письменник її напи-
сав? Ці два запитання і стали
лейтмотивом моїх роздумів. Та-
кий вибір сюжетів не випадко-
вий. Адже перепони в сучасних
суспільно-політичних умовах в
Україні важко долаються на
шляху згуртування нації і розвит-
ку демократичних процесів. Все
це автор виклав крізь призму
сприйняття дійсності та їх по-
леміки двох основних дійових
осіб – журналіста і священника.
При цьому не можу не проциту-
вати кілька рядків однієї думки,
що виникла внаслідок їх бесіди: 

«Де межа добра і зла, велич-
ного і підлого? Звідки і чому на
землі взялося  найжахливіше,
що міг витворити мозок людини
проти самої людини – більшо-
визм, комуністична та нацистсь-
ка ідеологія? З чого українці
черпали сили, щоб долати влас-
ну земну дорогу, а на схилі літ
мали сміливість  і право прямо
всім дивитися в очі, а перед Бо-
гом постати не обтяженим гріха-
ми?». 

Частковою відповіддю на це
може й стати поставлене питан-
ня, чому автор написав свою
книжку. Доповнюють її фрагмен-
ти про українських повстанців,
котрі вимушено і з боями про-
ривалися крізь заслони більшо-
вицьких карателів, але на чужу
землю, бо на своїй вже їм, пат-
ріотам, не було вільного місця.

Чи не центральне місце зай-
має сюжет про греко-католиць-
кого священника о. Петра Ор-
тиняка, авторитет котрого стал-
інський режим у 1946-1947 рр.
намагався використати у своїх
планах повної заборони УГКЦ.
Автор вдало відтворив тогочас-
ну атмосферу, методи тиску на
душпастиря, його родину, ото-

чення, трагізм залишення ним
своєї оселі, рідної землі.

У книжці дуже сильно пока-
зано роль Божого слова через
Євангеліє, яке врятувало отцю
Ортиняку життя в прямому зна-
ченні, оберегло його від кулі та
з яким він не розлучався все
своє подальше життя і повер-
нувся з цією Священною книгою
на Україну після пів вікового
поневіряння на чужині. Повер-
нувся, побачив рідну домівку,
церкву, в якій провадив богослу-
жіння, і помер перед її двери-
ма. Перед дверима, бо його не
впустили до його Храму. Чому
так сталося? Відповідь на це го-

стре питання читач знайде на
сторінках книжки.

Проте проповідувані ним зер-
на духовного слова дали добрі
сходи. Юнак, котрий супровод-
жував о. Ортиняка під час пере-
льоту з Канади до рідного краю,
продовжив справу свого Опіку-
на і Вчителя, став душпастиром.
Його спогади і роздуми послу-
жили ще одним сюжетом книж-
ки Миколи Сенейка.

Для кого написана книжка?
Безсумнівно, для широкого
кола читачів. Але передовсім
для молодого покоління. Того,
яке виросло і світоглядно сфор-
мувалося вже в умовах неза-
лежної України. Але серед ньо-
го значна частина ще повністю
не усвідомила трагізм втрати
державності, який пережили
українці трохи більше як пів віку
тому. Це особливо актуально
сьогодні, коли той самий ворог
знову чигає на кордонах і вичі-
кує лише слушного моменту, щоб
знову замкнути заготовлені нам
кайдани для духовного, культур-
ного і навіть фізичного винищен-
ня. Історія не так давно героїч-
ного минулого українців краю
також потребувала осмислення
та передачі засобом художньо-
го слова. Особливо сильно це
передано в розповіді матері
маленькому синові. Він її запи-
тав:

– Хто такі бандерівці? Вони
якісь дуже сильні, богатирі, що
їх так бояться червонозоряні
солдати?

– Та ні сину, всі вони звичайні
люди. Як я, як ти, наш тато, наші
сусіди, тисячі-тисячі свідомих
українців. Ми любимо свою мову,
власні пісні, танці, різдвяні ко-
лядки, великодні гаївки, бо це
все наше, рідне... Сам бачиш,
хто і з чим прийшов до нашої
хати, вигнав нас з неї. Так чи-
нять хіба що злі люди, окупан-
ти... 

То чи зажили  давні душевні
та тілесні рани нашого миро-
любного народу?

Мали би. Адже здійснилася
віковічна  мрія легіонів ОУН-
УПА, їхніх провідників Степана
Бандери, Романа Шухевича –
Україна здобула незалежність,
відмежувалася від історичного
недруга Московії. Спільно нація
розбудовує свою соборну хату,
цілому світові демонструє, що

вона вільна, демократична,
прагне бути в єдності з циві-
лізованими країнами Євро-
пи і планети.

Але такий політичний та
економічний вибір України
явно не до вподоби сьогод-
нішньому правителеві Крем-
ля Путіну – зброєю, скорис-
тавшись тимчасовим хао-
сом і розгубленістю  влади
після переможного Майда-
ну та ганебної зради і втечі
колишнього президента, ос-
лабленою армією, відчикри-
жив Крим, зубами вчепився
за частини території Лу-
ганської і Донецької облас-
тей. Там восьмий рік триває
війна. Вона роз’ятрює давні
загоєні рани, вони знову кро-
воточать. Проблематику та
глибоку природу збройної

агресії панорамно відображено
у першому розділі твору: «Мемо-
ріал: зболені роздуми». Адже
українські матері чи не щодня
зодягають голови у чорні хусти-
ни, хоронячи своїх синів-захис-
ників, а часто навіть єдиного.

Однак імперські плани влад-
цю червоного Кремля не вдали-
ся. Окупант закляк на тому
місці, куди ступив. Україна відро-
дила власну армію, має чим і
ким захищатись, давати агресо-
ру по зубах. З нею світ.

Загалом книжка Миколи Се-
нейка написана легким літера-
турним стилем, доступно сприй-
мається і зацікавить пере-
довсім своїми сюжетами. Вод-
ночас вона спонукує до глибо-
ких роздумів щодо філософії ук-
раїнського національного духу,
незламності віри в Божу Ласку і
швидку кращу долю України як
самодостатньої і незалежної
держави.

Хотілося б, щоб книжка «Біль
роз’ятрених ран» не просто
була в кожній шкільній бібліо-
теці, а щоб її  активно обговори-
ли вчителі зі своїми учнями.
Адже вона глибоко сучасна і
патріотична за змістом та духов-
на за наповненістю.

Михайло КРІЛЬ, 
професор.

×È ÇÀÆÈÂÀÞÒÜ
ÐÎÇ’ßÒÐÅÍ² ÐÀÍÈ?
Або роздуми над книгою Миколи Сенейка 

Наприкінці минулого року українське красне письменство
збагатилося ще однією книжкою прози – «Біль роз’ятрених
ран», що вийшла в Дрогобицькому видавництві «Посвіт». Її
автор Микола Сенейко – журналіст, письменник, секретар
ВО «Письменники Бойківщини», відповідальний за випуск га-
зети «Самбірщина. ВЗ». Його творчий доробок налічує понад
десяток художніх творів – повістей, збірка оповідань, худож-
ньо-документальних нарисів, публіцистичних статей та ін.

Хотілось би прочитати, п. Пет-
ре, на сторінках нашого рідного ча-
сопису «Бойківщина», який нам
вдалось створити взамін газети
«Ленінський шлях», хто з вище вка-
заних керівників не тільки не
підтримував, а чинив «спротив»
проведенню фестин? Я, поклавши
руку на серце, схиляю голову пе-
ред Вами, п. Петре, по-перше, за
Вашу ідею провести Бойківські фе-
стини, і, по-друге, – за ту  (я не пе-
ребільшую) титанічну працю, яку Ви
вкладаєте в проведення фестин і
конгресів бойків, та  й взагалі  роз-
витку культури не тільки на Турків-
щині, але і за її межами. Недоліком
у Вашій роботі є те, що Ви не підго-
тували і не готуєте собі заміну, про
що я неодноразово Вас просив. Це
щось подібне – «після мене – хоч
потоп». Наш край багатий талан-
тами, в тому числі Бойківщина, Тур-
ківщина і особливо Турківський
відділ культури. Адже, якби не було
тих талантів, то не було би успіш-
но проведених  фестин, конгресів
бойків. Але, щоб провести такі
відповідальні і масштабні заходи,
потрібні не тільки творчо-мис-
тецькі кадри, якими нас Бог не об-
ділив, але й з організаторськими
здібностями, яких у нас теж не бра-
кує. Ось тут є Ваш моральний обо-
в’язок – виростити двох-трьох
працівників, які в майбутньому
могли б Вас замінити.

 Та повернусь до того, з чого по-
чав свій допис, а саме – який був
спротив (чи не був) районної вла-
ди відносно проведення фестин. Я
добре пам’ятаю, як Ви зайшли до
мене в кабінет і запропонували про-
вести Бойківські фестини. Правду
кажучи, я собі не уявляв, що воно
таке і з чим його «їдять». Коли Ви
пояснили, приблизно, яким має
бути цей захід, як його провести і
що для того потрібно, що Ви від
мене почули? «Згода, працюймо!».
Чи не так п. Петре? Так що, м’яко
кажучи, не лукавте, і не кажіть,  що
був «спротив влади». А якщо був,
то оприлюдніть на сторінках нашо-
го часопису «Бойківщина»  ким і
чим цей «спротив» чинився. Я ка-
зав і кажу всім, що якби не Ви, то
таких творчих заходів, як фестини
і конгреси бойків, не було би. Адже
Ви, а  не  хто інший, не подав такої
ідеї (а ідея завжди цінується) і я про-
сто не думав про такий великий
творчий  захід. Тим більше, що
потрібні  були кошти, яких не було
не тільки в районі, але і в Україні.
Ми їх знайшли. В останні роки ра-
дянської влади населення району
відгодовувало й здавало ВРХ в
колгоспи і радгоспи. А вони, про-
тримавши цю худобу два-три
місяці, продавали державі. Їм  вона
доплачувала додаткові два чи три
карбованці за кожний кілограм
живої ваги. Ці кошти зосереджува-
ли в районному управлінні
сільського господарства, а відтак
розподіляли між цими господар-
ствами за конкретно здану худо-
бу.  Селянам, що здали худобу в ці
господарства, цю  доплату (дота-
цію) не видавали. Ми порадились
разом з тодішнім начальником уп-
равління сільського господарства
п. Василем Дреботом і вирішили всі

ÏÐÀÂÄÀ ÂÈÇÂÎËÈÒÜ ÍÀÑ
Мені ніколи не доводилось виправдовуватися за без-

діяльність, а тим більше в пресі. Взятись за перо на таку
тему спонукала інформація  в газеті, вже втретє шановано-
го мною, Петра Косачевича, який інформує, що «… все ж таки
у 1992 році вдалося успішно провести Перші бойківські фес-
тини, незважаючи на певний спротив тодішньої влади» («Бой-
ківщина»,  24.12.21р.). Тоді при владі в Турківському районі були:
я,  Микола Михайлик, Представник Президента України; пер-
ший заступник Орест Павлик; заступник Філіп Блажівський;
заступник –  Йосип Юричко; голова районної ради – Володи-
мир Телефанко.

ці кошти використати на впоряд-
кування Турки (ремонт фасадів бу-
динків та ін.) до дня проведення
Бойківських фестин. Не всі керів-
ники тодішніх господарств погоди-
лись на таке рішення. Але вони ро-
зуміли, як казав Горбачов, що «про-
цес пішов», що він незворотній, і
розвал колгоспного кріпацтва не-
минучий. Як казав мій приятель
Семен Пецій: «Чорт колгоспи ство-
рив, а Бог не благословив, тому і
мусили вони пропасти».

Не можу оминути  і будівництво
сцени, яку споруджували досвід-
чені (і не дуже) майстри. Вони не
знали і не уявляли, що на ній має
одночасно виступати біля  100 лю-
дей. І тому укріпили добротні лігарі
тільки цвяхами, без «плечових»
опор, тобто  додатковими бруска-
ми. Не дивлячись на те, що пост-
ійно до мене приходило  багато
відвідувачів (особливо в релігійних
питаннях), що я не міг вийти з каб-
інету навіть після  18-ої години, але
в п’ятницю, перед тим, як мав
відбутися концерт, Бог мене надо-
умив подивитися, як будують сце-
ну. Коли я приїхав на Широке, де її
споруджували, виявив що лігарі
(балки) під настилом слабо закріп-
лені,  попросив майстрів додатко-
во укріпити їх. Що вони й зробили.
Натомість вони їх не підсилили там,
де була дуже низько сцена.  І там,
де нас стояло кілька чоловік, вона
провалилась. На щастя, ніхто не
постраждав. А що було б, якби сце-
на, на висоті 3 метри, провалилась
з більше сотнею осіб. Тому я дякую
Богові, що він  послав подивитися,
як будують сцену.

Деякі жителі  та й керівники рай-
онів, що належать до Бойківщини,
скаржаться, чому фестини прово-
дять тільки на Турківщині, то  я тут
хочу похвалитися. Коли проходи-
ла підсумкова нарада, уже після
проведення фестин, я запропону-
вав вписати до протоколу, що саме
ми  започаткували й організували
проведення фестин. Тож маємо
пріоритетне право їх проводити
кожних  наступних п’ять років. Я
думав, що як кожного року почнуть
проводити фестини   всі райони
Бойківщини (а їх є понад 20), то нам
годі буде дочекатися на їх чергове
проведення. Але, на жаль, ще ні
один район не провів таких масш-
табних фестин. А це зберігає наш
бойківський фольклор й етнокуль-
туру.

Мені докоряють, що я оточив
себе тоді комуністами. Хочу ска-
зати всім, що були комуністи і були
просто члени партії, які хотіли мати
керівну посаду, а траплялися й такі,
що хотіли прислужитись своєму
народу, Україні. Тому не  треба міря-
ти всіх одною міркою.

Чи багато ми сьогодні можемо
згадати депутатів тодішньої Вер-
ховної Ради УРСР, що не були в КПУ
і її членів, що проголосували в 1991
році за Акт Незалежності України.

 Я дякую Богу і всім керівникам
підприємств і господарств,   які із
щирим серцем, у такий важкий час,
розбудовували наш район і
піднімали культуру.

 Микола МИХАЙЛИК,
член КУНу.
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Педагогічний колектив Боринського ЗЗСО висловлює щире
співчуття вчительці української мови і літератури Валентині Гри-
горівні Суримко з приводу тяжкої втрати – смерті свекра.

Вчительський колектив Присліпської гімназії глибоко сумує з
приводу смерті колишньої вчительки Галини Антонівни Бегей і вис-
ловлює щире співчуття дітям, онукам, рідним. Вічна їй пам’ять.

ТзОВ ТВК «ЛЬВІВХОЛОД» (82500, Львівська обл., Самбірський
р-н. м. Турка, вул. Міцкевича, 14А) готує документи для отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Діяльність підприємства полягає в роздрібній торгівлі в неспец-
іалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоя-
ми та тютюновими виробами, а також в приготуванні курей-гриль і
випіканні хлібобулочних виробів.

На підприємстві розміщено 3 стаціонарних джерела викидів.
Джерелами  утворення  забруднюючих речовин є котел, елект-

рична піч, гриль.
Викиди забруднюючих речовин наступні: сполуки азоту – 0,0070

т/рік, вуглецю оксид – 0,024 т/рік, вуглецю діоксид –5,80 т/рік, акро-
леїн – 0,00025 т/рік, оцтова кислота – 0,00088 т/р. етиловий
спирт – 0,0098 т/рік , ацетальдегід – 0,00035 т/рік.

Пропозиції і зауваження громадських організацій та окремих
громадян направляти впродовж 30 календарних днів з дня публі-
кації в Турківську міську раду за адресою:82500, Львівська обл.,
Самбірський р-н., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62.
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Симптоми Омікрону.
У  хворих,  в яких  виявили  цей

штам,  інфекція  протікала  легко, з
малоспецифічними  симптомами:
розбитістю, втомлюваністю  і  не-
великою  температурою, втрати
нюху  і смаку  не відбувалося.  У
старших  людей,  особливо  у  тих,
хто хворіє хронічними  захворю-
ваннями,  омікрон- інфекція  може
протікати  значно  важче.

Захворювання,  які  ускладню-
ють  лікування коронавірусу:

- хронічні  захворювання,  цук-
ровий  діабет,  онкологічні  захво-
рювання, ослаблений  імунітет,
ожиріння, серцево-судинні  захво-
рювання,  інфаркти,  інсульти.

Скільки живе коронавірус на
поверхнях?

 На папері –   до 30  хвилин; на
дереві, одежі  -  до  1  дня; на банк-
нотах,  склі   -  до 2  днів; на  плас-
тику,  нержавіючій  сталі  -  до 4
днів; на  медичній  масці  -  до 4
днів, на внутрішній поверні та до 7
днів – на зовнішній.

З  часом  концентрація  вірусу
знижується.  Знаходження вірусу
приладами  не означає,  що при
побутовому  контакті  обов’язково
відбудеться зараження.

1. Вірус  -  це РНК без  серйозної
захисної оболонки –  по суті рибо-
нуклеїнова кислота у капельці
жиру. Тому легко руйнується.

2. Для існування коронавірусу
необхідні  такі умови:

 - висока вологість, температу-
ра, до 39°С, і біологічний господар
для розмноження, тобто сприятли-
ва жива клітина.

3. Вірус є  прискорювачем або
активатором тих недуг, які є уже в
людей.

4. Він прикріплюється до нерво-
вих закінчень і тим самим не дає
організму протидіяти хворобам і
паразитам, які уже існують в тілі.
Виходить щось подібне на блоку-
вання імунітету.

5. Основні вогнища локалізації в
організмі  людини –  носоглотка з
переходом в трахею, бронхи, ле-
гені і шлунково-кишковий тракт.

Виходячи з наведеного, хворо-
ба проходить з різними проявами
та відчуттями –    підняття темпе-
ратури і лихоманка із «скрученням»
всього тіла,  сухий кашель, із заби-

Про те, що в світі  виявлено  новий штам  коронавірусу,
стало відомо  в кінці  листопада.  Для  попередження  його
розповсюдження   багато  країн  обмежили  транспортне  спо-
лучення.    За словами  відомих вірусологів,  це  – мутація
коронавірусів. Для  виявлення  всіх  штамів  встановлена
швидка  реакція  на  модифікацію  тест-системи і  системи
на  можливість  уточнення   штамів.

Голова  Всесвітньої  медичної  асоціації  Франк  Ульріх  Моп-
тгомері   заявив,  що  нова  різновидність  СОVІД-19  може
бути  небезпечніша  від  вірусу  Ебола.  Але  точних  даних  про
ризики,  які  несе  Омікрон- мутація,  поки що  немає, проте  є
ймовірність,  що  вона  буде дуже  поширюватись.  Вчений
також  не  виключив,  що  вакцинуватись  від  коронавірусу
доведеться щорічно.

ванням легень, без температури
або із температурою, атипова
пневмонія з забиванням легень,

Більшість людей навіть не відчу-
ли, що хворіли цим страшним віру-
сом.

 Найбільше піддаються усклад-
ненням ті люди, у яких хронічні не-
дуги, курці і любителі спиртного –
не важливо пиво це чи горілка, ко-
ньяк чи вино, а також ті, що їдять
багато м’ясного і не практикують
фізичні навантаження.

Народні способи лікування
Омікрону.

Їх кілька,   Для природного піднят-
тя імунітету і  насичення організму
водою  пити чай з  кіпрею  (іван-
чаю), додаючи лимон, імбир, гвоз-
дику, мускатний горіх.

На 400 мл  теплої  води  – 5-10
крапель перекису водню; пити
відразу, натще. Перекис насичує
кров  атомарним  киснем.  Віруси і
паразити  від цього гинуть.

Содова атака також корисна,
особливо якщо чергувати з  прий-
манням перекису: 1 ч. л. соди  на 1
склянку   гарячої  води   (80 град.),
остудити і відразу випити.  Взагалі
треба  багато пити теплої  води.

Промивання носа, полоскання
горла (сода, перекис, сіль і тепла
вода). У вуха  накрапати  по 3 краплі
перекису. Корисна  процедура, вби-
ває всяку нечистоту, пробиває
сірчані  корки  і  швидко вивітрюєть-
ся після того, як пошипить.

Зробити інгаляцію  з додаванням
2 ложки горілки  або спиртовміс-
них ліків від кашлю. Або взяти
кілька шарів марлі, промокнути го-
рілкою, прикласти до рота  і  диха-
ти.

РНК  вірусу, доторкуючись до
спирту, швидко  руйнується. Це
відбувається зі всім, де є жир.
Тільки не зловживати, щоб не по-
пекти легені. В перші 5 хвилин  роз-
ширюються  судини.  Це призво-
дить  до  витіснення  всього заст-
ійного  із альвеол . Проходить  очи-
щення  легень, знімається  приступ
пневмонії. Перед інгаляцією   мож-
на  прийняти  відхаркувальні  засо-
би. Добре  допомагає дихання  га-
рячим  картопляним  лушпинням  з
додаванням  2 ст. ложки  горілки.
Можна  спробувати  дихати гаря-

чою  водою  з питною содою, з до-
даванням 2  ст. л.  горілки.

Треба пам’ятати , що  забитий
шлаками  та отруєний організм
важко  піддається  будь-якому   ліку-
ванню . Тому   необхідно  слідкува-
ти за тим, що їси, що п’єш, що ду-
маєш і  що   замислив.  Віруси  ви-
являють  в нас  тільки  ті пробле-
ми, які  ми  самі  створюємо. І це
напевно  саме  головне,  що  треба
знати  про  віруси.

Але якщо дійсно  стало зле і не
можна  справитись  з хворобою
власними силами – звертайтесь
до лікаря.

Які  рослини допомагають  при
лікуванні  коронавірусної   хво-
роби?

 У деяких рослинах містяться
речовини, що  можуть  знищувати
вірус або  запобігають  його  поши-
ренню. До таких рослин  відносять
куркуму. Особливо  корисний мед
з куркумою (100 г меду і  1 ст.л.
куркуми перемішати і вживати по
1 ч. л. що  дві  години).

Великою лікувальною силою во-
лодіють бджолопродукти: прополіс,
екстракт личинок воскової молі,
настойка підмору і ін.. Вони розрід-
жують кров, мають протизапальні
властивості. А також слід не забу-
вати про наш рідний часник.

Ще один потужний антивірусний
засіб -  сік  чорноплідної  горобини,
який вбиває  вірус  за 5 хвилин,
знищує  до 97%  вірусів. Крім  того,
противірусними  та  протизапаль-
ними  властивостями  володіє гра-
натовий сік, а також зелений чай,
чорний  кмин, чорна смородина.

Профілактика  коронавірус-
них захворювань  включає  суво-
ре  дотримання  всіх  карантинних
обмежень  і  правил  протиепідем-
ічного  режиму. Слід  утримуватись
від  колективних  заходів, не скуп-
чуватись  у  закритому  приміщенні,
в чергах  дотримуватись  дистанції
1,5 – 2 метри, без потреби не  кори-
стуватись  громадським  транс-
портом, носити маски, дотримува-
тись  правил  особистої  гігієни,
мити  руки  з  милом і дезінфікува-
ти їх.

Для   зміцнення  організму  відмо-
витись  від  шкідливих звичок, особ-
ливо  куріння дуже  пригнічує  іму-
нітет, легені і всі  системи  організ-
му.  Вести  здоровий  спосіб  життя
і правильно харчуватися.  Пити і
їсти натуральну їжу  і вітамінні чаї,
вирощені  в місцевих  регіонах. Ба-
гато бувати на сонці, на природі,
більше рухатись,  працювати.

Отож, добрих вам думок, бадьо-
рого настрою, вірних друзів.  Будь-
те  здоровими  і  успішними.

Марія НАДИЧ,
помічник епідеміолога Туркі-

вського відділу  Самбірського
районного управління ГУ Дер-
жпродспоживслужби у
Львівській області.

Педагогічний колектив Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює
щире співчуття вчительці Марії Миколаївні Вовчанській з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.

ÑÌÀ×Í² ÂÀÐÅÍÈÊÈ –
ÍÀØÈÌ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀÌ

Уже вкотре жителі Турківщини   готують для наших сол-
датів  смачну, апетитну, домашню  страву – вареники, які
відправляють на фронт. Так було й нещодавно. До  благо-
дійної справи   активно  долучилися жителі Боринської гро-
мади.  Турківські волонтери, а також воїни,   щиро дякують
голові  Боринської селищної ради  Михайлу Шкітаку та  заві-
дувачці сектору культури та туризму  відділу  культури,
спорту, молоді та туризму Боринської селищної ради Рус-
лані Писанчин за органі-
зацію  цієї  доброї стра-
ви.

 Так,  жителі Верхньої
Яблуньки наліпили відро
вареників (10 кг),   жителі
Нижнього Турова – два
відра (по 5 кг),  працівни-
ки  Народного дому і
бібліотеки с. Нижній Турів
–  одне відро( 3 кг),  жи-
телі Верхнього Турова –
одне відро (5 кг), Народ-
ний дім та бібліотека с.
Сянки –  два відра (по 5
кг),  Народний дім і бібліо-
тека сіл Риків і Багнувате
–  одне відро (10 кг),  жи-
телі Кривки та Гусного –
одне відро (10 кг),  Народ-
ний дім №1 та Народний
дім №2 с. Либохора –
одне відро  (4 кг), Бринчак
Павло –  чотири відра (по 5 кг),  Народний дім і бібліотека с. Шан-
дровець –  три відра (по 3 кг),  Народний дім, бібліотека і школа
смт. Бориня –  одне відро (10 кг),  Народні доми смт. Бориня і Н.
Висоцького – чотири відра (по 3 кг),  Боринська музична школа –
два відра (по 5 кг). Крім цього, жителі громади закупили продукти
харчування, м’ясні вироби, на суму 13772 грн.

  Усе це було сформовано в посилки, які волонтери висилали
двічі: 3 лютого  – в Авдіївку та 8 лютого – Мар’їнку Донецької об-
ласті.

Марія Матківська, волонтер.

Колектив Бітлянського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО висловлює щире співчут-
тя вчителю Юрію Федоровичу Чопику з приводу тяжкої втрати –
смерті батька –  колишнього вчителя школи Чопика Федора Мико-
лайовича.


