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ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹44    (1757)     Ï’ßÒÍÈÖß,  4 ëèñòîïàäà  2022 ÐÎÊÓ

Çàïðîøóºìî 4 ëèñòîïàäà
íà â³äêðèòòÿ ìàãàçèíó íèçüêèõ ö³í "Äèâîö³í"

у місті Турка, за адресою: вул. І.Франка, 33 «ц» (територія колишнього
світлотехнічного заводу).

В день відкриття шалені акції на найнеобхідніші групи товарів.
Кожної неділі акція – 10% на ковбасні вироби.

Працюємо з 9:00 до 21:00, без вихідних.

Ó ÁÎÐÈÍÑÜÊ²É Ë²ÊÀÐÍ² ÁÓÄÅ ÒÅÏËÎ
Добра справа зроблена для мешканців Боринської

громади та ВПО, які там зараз проживають
У районній лікарні встановлено сучасну систему опалення.

У закладі розміщується амбулаторія загальної практики
сімейної медицини, поліклінічне відділення на 75 відвідувань у
зміну, стаціонарне відділення на 60 ліжок терапевтичного,
педіатричного, неврологічного профілю.

Даний населений пункт має статус гірського, а тому потребує
особливої уваги. У дуже короткий термін в лікарні провели повну
заміну системи опалення (замінено труби, встановлено нові рад-
іатори з регуляторами, 4 економні електрокотли з автоматичним
дистанційним управлінням).

Тобто тепер є можливість
регулювати температуру ок-
ремих приміщень, до того ж
віддалено, що забезпечить
суттєву економію коштів. На
це загалом скеровано по-
над 3,8 млн. грн. з обласно-
го бюджету в рамках Про-
грами реалізації пріоритет-
них інфраструктурних про-
ектів у Львівській області,
яку адмініструє наш депар-
тамент економічного розвитку.

До слова, з початку воєнних дій на території громади офіційно
зареєстровано 1870 ВПО, з яких понад 120 лікувались у Боринській
лікарні.

Пресслужба Львівської обласної
військово-цивільної адміністрації.

Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ ÙÅ ÄÂÎÕ ÂÎËÎÍÒÅÐ²Â
На тижні, що минає, відомий на

Турківщині волонтер і підприємець,
який по три-чотири рази в місяць
буває в зоні бойових дій, Володи-
мир Варварич привіз і вручив ще дві
відзнаки небайдужим меценатам,
що активно допомагають нашим
захисникам. Волонтерську нагоро-
ду отримав директор фірми
«Біскотті» Іван Казимірський (в
кожну поїздку він передає воїнам
смаколики) та підприємець з Тур-
ки Сергій Сіданич. Без його участі
також не обходиться жодна по-
їздка. Багато допомагає пальним і
не лише для поїздок Володимиру
Варваричу, а всім, хто до нього звер-
тається, якщо йдеться про волонтерську діяльність.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ ÏÐÎÙÀËÀÑß
Ç ÍÎÂ²ÒÍ²Ì ÃÅÐÎªÌ

ÌÈÕÀÉËÎÌ ÁÐÈÍÅÌ
Багаточисельною автомобільною

колоною турківська громада зустрі-
чала, а відтак і проводжала в остан-
ню земну  дорогу, новітнього Героя,
захисника української незалежності
48-річного Михайла Бриня. Він загинув
героїчною смертю 27 жовтня побли-
зу м. Бахмут Донецької області, під
час артилерійського обстрілу мос-
ковських окупантів.

Народився Михайло Михайлович в с.
Явора.  Тут прожив частину свого життя.
А останніх більше десяти років мешкав у
м. Турка. Закінчивши Явірську школу, на-
вчався у Боринському СПТУ-51, де здо-
був професію столяра. У 1993-94 роках
проходив строкову військову службу.
Після повномасштабного вторгнення
Росії на територію України був мобілізо-
ваний до війська, брав участь у багатьох
військових операціях.   Нещодавно пе-
ребував у короткотерміновій відпустці на
Турківщині, зустрівся з рідними, друзями,
знайомими. А вчора прибув до рідної до-
мівки востаннє. Похоронили Героя на
кладовищі м. Турка.

Турківська міська рада висловлює щире
співчуття насамперед дружині та дітям,
а також всім, хто знав, любив і пошанову-
вав Михайла Бриня. Герой віддав своє
життя за незалежність України, за те, щоб
ми жили у вільній,  заможній державі.

Про це треба пам’ятати.  Вічна пам’ять та слава Герою!
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ сту-
пенів - ЗДО щиросердечно вітає із золотим ювілеєм вчи-

теля початкових класів Марію Данилів-
ну Цимбір.

Бажаємо Вам, шановна ювілярко,
міцного здоров’я, невичерпної
енергії, родинного затишку, радості
від життя, приємних сюрпризів,
мирного неба і Божої опіки на довгі

роки.
Хай Господь милосердний з висо-

кого неба
Дарує усе, чого лише треба,

А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

Церковний комітет та парафіяни церкви Святого Ми-
колая с. Верхнє Висоцьке щиросердечно вітають з днем
народження їмость Валентину, ревну парафіянку, пре-
красну душею жінку, доброго і щирого порадника  і бажа-
ють шановній іменинниці міцного здоров’я, родинного
тепла, мирного неба над головою,
ласки і опіки Господньої на довгі і
щасливі роки життя.

Від щирого серця бажаєм здо-
ров’я,

Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і

радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема.
Хай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Прийміть найкращі побажання
Здоров’я й щастя – на  багато  літ!

Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян керівництвом відділення поліції

№2 Самбірського районного відділу поліції Головного
управління Національної поліції України у Львівській області
ВОВК ТАРАС ЮРІЙОВИЧ, т.в.о. начальника відділення поліції №2,

капітан поліції – щопонеділка, з 11.00 год.  до 13. 00 год.);
СЛИВАР АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ, заступник начальника відділен-

ня поліції №2, майор поліції (щовівторка, з 11.00 год.  до 13. 00
год.);

ЛИЧКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, начальник сектору дізнання
відділення поліції №2, капітан поліції (щоп’ятниці, з 11.00 год.  до
13.00 год.);

ДЗЮДЗЬ ІГОР ІВАНОВИЧ, інспектор сектору контролю обігу зброї
Самбірського  РВП (вівторок – з 09.00 год. до 18.00 год., четвер – з
09.год. до 18.00 год. Перша та третя субота місяця – з 10.00 год. до
12. 00 год.)

Примітка: Прийом громадян, котрі прибули з невідкладних
питань, здійснюють щоденно протягом робочого дня началь-
ники служб відділення та інші співробітники через чергового
(тел. : 3-13-93, 102). У неробочий час прийом проводить началь-
ник сектору реагування патрульної поліції.

Ці фото зроблені вранці 3 листопада, у с. Нижня Яблунька, на  відрізку дороги «Бориня- Бобер-
ка». У мережі Фейсбук їх автор пише: «Я, як водій, просто не уявляю, які наслідки будуть в
найближчі терміни, коли випаде перший сніг. В мене питання як до замовників, так і до вико-
навців робіт та тих, хто здійснював технагляд: хто понесе відповідальність за вкрай аварій-
ну небезпечну ділянку на даній дорозі?»

 Просто важко собі уявити, як це можна виправити до настання холодів, коли випаде сніг та буде
ожеледиця. З цього приводу у соцмережах люди жартують, мовляв, пунктові пропуску у Боберці бути,
“автобан готовий”.

Наш кор.

БАГАТОСТРАЖДАЛЬНА
ДОРОГА “ПОПЛИЛА”

РОБОТА ПРАВООХОРОНЦІВ
ТУРКІВЩИНИ В ЖОВТНІ

Уже минув місяць відтоді, як в.о. начальника Турківського
відділення поліції  призначено Тараса Вовка. Ми поцікавилися,
як  спрацювали правоохоронці  під його керівництвом за цей
період.

Отже, у жовтні було розкрито і задокументовано 11 криміналь-
них проваджень. З них, чотири – незаконна порубка та перевезен-
ня деревини, два –  крадіжки, два – нанесення легких тілесних
ушкоджень,  два – побої  та мордування, одне – систематичне
вчинення домашнього насильства. 235 адміністративних  порушень
виявлено і задокументовано у сфері забезпечення і дотримання
правил дорожнього руху, в тому числі, виявлено 11 водіїв, які керу-
вали транспортним засобом у нетверезому стані, 7 дорожньо-
транспортних пригод, в результаті яких одна людина загинула, а
троє травмовано. У цьому контексті правоохоронці звертають ува-
гу, що ДТП зазвичай трапляються через перевищення водіями швид-
кості руху.

Щодо статистики у сфері забезпечення громадського порядку,
то тут виявлено і задокументовано 76 правопорушень. Серед них,
12 – вчинення домашнього насильства, 24 – куріння в забороне-
них місцях, 25 – поява у нетверезому стані у громадських місцях,  1
– порушення правил торгівлі алкогольними напоями.

Принагідно, поліціянти просять громадян не бути байдужими
й повідомляти на лінію  «102» про правопорушення, очевидця-
ми яких вони стали, або ж звертатися безпосередньо у відділен-
ня поліції.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÃÓÌÀÍ²ÑÒ, ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ,
ÁÅÇÇÀÏÅÐÅ×ÍÈÉ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ

Цими днями минає
рік з дня смерті академіка Івана Ільницького

Якось раптово, для багатьох – зовсім неочікувано, знаний далеко за межами України науко-
вець у медичній царині, професіонал та просто добра, щира, порядна людина Іван Ільницький
пішов до Господніх Палат. Хоча буквально напередодні мав ще багато планів на роботі  та в
особистому житті.

У медицині Іван Григорович пройшов славний шлях, здобуваючи крок за кроком професійні успіхи,
без впливових родичів. Про таких кажуть: зробив себе сам. Улюбленій справі – охороні здоров’я – він
присвятив майже пів століття. У 1972 році успішно закінчив Львівський медичний інститут, згодом 5
років працював лікарем в різних медичних установах. З 1973 по 1976 роки проходив службу на Балт-

ійському флоті, виконуючи обов’язки начальника медич-
ної служби ракетного протичовнового корабля «Комсо-
молець Литви». Коли демобілізувався, 11 років навчав-
ся і працював  в Інституті фтизіатрії, пульмонології і груд-
ної хірургії, де пройшов шлях від аспіранта до доктора
медичних наук, професора.  За винахідницьку діяльність
ще в  радянські часи був нагороджений нагрудним зна-
ком «Изобретатель СССР». У квітні-червні 1986 року
брав участь у наукових дослідженнях та наданні медич-
ної допомоги населенню в радіаційно забруднених умо-
вах Чорнобильської зони. За це отримав  медаль  «Учас-
ник ліквідації аварії на ЧАЕС».

На зорі незалежності України Іван Григорович повер-
тається до Львова, де очолює кафедру Львівського На-
ціонального  медичного університету ім. Д. Галицького.
З 1995 по 1998 роки був проректором та деканом ме-
дичного факультету. Він автор  понад 700 наукових
праць. Написав 17 підручників і монографій. Йому на-
лежить 13 авторських свідоцтв  на винахід та патентів
України. В  його активі – 20 медичних розробок, 40  –
раціоналізаторських пропозицій. У 1997 році Івану Гри-
горовичу присвоєно вчене звання академіка Академії
наук вищої освіти України.   За багаторічну плідну
діяльність в галузі медичної науки і практики отримав
звання лауреата премії ім. Ярослава Мудрого, лауреата
премії ім. Святого Володимира та лауреата премії ім. О.
Богомольця.

Це промовиста статистика, яка засвідчує про надзви-
чайно плідну працю нашого земляка. Сьогодні, згадуючи світле ім’я видатного вченого,  важко пере-
оцінити ту людську вдячність, якою його   пошановували не лише земляки, яких безмежно любив, а й
тисячі пацієнтів з різних регіонів України і зарубіжжя. Життєвою колискою для нього було рідне село
Лосинець, тут він часто відпочивав, сюди пролягла його остання дорога.  Немає сумніву, світла пам’-
ять про славного медика-науковця  на рідній Турківщині житиме вічно, а  спогади  про Івана Григоро-
вича земляки передаватимуть з покоління в покоління.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÂÀÆËÈÂÀ Ì²Ñ²ß ÇÓÍÐ
утвердження української незалежності

У вівторок, 1 листопада, відбувся захід з нагоди відзначення 104-ї річниці утворення Захід-
ноукраїнської Народної Республіки. Біля пам’ятного знака стрільцям Української Галицької
армії в селі Хащів, які героїчно полягли у боротьбі за волю України, відбулася панахида.  Відслу-
жив її місцевий парох о.Микола.

Участь у заході взяли заступник
голови міської ради Богдан Макаришин, завідувач сектору культури відділу освіти, культури і туризму
міської ради Лілія Яворська, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра
та небайдужі мешканці села.

Звертаючись до учасників заходу,  Ірина Кіра зазначила, що проголошення ЗУНР стало однією з
найважливіших подій на шляху до здобуття української незалежності. “Ця видатна історична подія
продемонструвала незламну волю українців до незалежності, за соборність. Західноукраїнська На-
родна Республіка прагнула відродити українську національну державність, створити широкі можли-
вості для повноцінного національно-державного, економічного й культурного життя українців. Логіч-
ним результатом діяльності ЗУНР стало проголошення 22 січня 1919 року Акту Злуки українських
земель. Цю дату нині відзначаємо на державному рівні як День Соборності України.

Ми щиро віримо, що українська земля, скроплена кров’ю мільйонів незламних борців, та її неза-
лежність навіки залишатимуться непорушними. Будьмо вірними національній ідеї, повсякчас пам’я-
таючи та вшановуючи Героїв, які своїм життям довели відданість Україні. Нехай на нашій багатост-
раждальній українській землі запанує такий довгоочікуваний мир, а непохитна віра в перемогу єднає
нас та дає наснагу для нових звершень на благо наших родин, України в цілому!”, - зазначила Ірина
Кіра.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного  захи-

сту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

“РАЗОМ – ДО ПЕРЕМОГИ”
У четвер, 27 жовтня, у Турківському ЗЗСО І-ІІІст. відбувся

благодійний ярмарок “Разом – до перемоги”, метою якого був
збір коштів на підтримку Збройних Сил України.

Кожен клас мав у продажі солодощі, домашню випічку, піци, га-
рячі напої, власні доробки, оздоблені в патріотичній тематиці.
Звісно, батьки допомогли своїм дітям у цьому. Атмосфера на яр-
марку була насиченою, настрій –піднесеним, емоції – позитивни-
ми.  Під час  заходу також розігрували лотереї, виконували пісні.
Кожна дитина, яка долучилася до благодійного ярмарку (готувала
смаколики, виготовляла вироби, продавала, купувала, виконува-
ла пісні)  відчула свою причетність до наближення Перемоги Ук-
раїни. Кожен – борець.

Роботу благодійного ярмарку перервав сигнал “Повітряна три-
вога”. Та все ж  за одну торговельну годину наші вправні продавці
зібрали 17168грн. Кошти передали ГО “Буде Україна”, на покупку
дрона для ЗСУ.

Адміністрація закладу щиро дякує за участь кожному: дітям, бать-
кам, вчителям. ВИ - НЕЙМОВІРНІ ! РАЗОМ - МИ СИЛА! ПЕРЕМОГА -
ЗА НАМИ!

Світлана ВОЙТОВИЧ,
заступник директора з виховної роботи Турківського ЗЗСО І-ІІІ

ступенів.

ЗНАЄ,  ДЛЯ ЧОГО ЖИВЕ
Любомир Павлик прийшов працювати в Будинок дитячої творчості чотири роки тому – після

звільнення хорошої людини Володимира Сакаля (Царство йому Небесне), який немало потрудився на
своїй посаді. Коли ми перебралися в  приміщення дитячого садочка, то роботи було непочатий край.
Все  виглядало запущено – повно сміття, замерзлі батареї, обсипана штукатурка,  прогнила підлога…
Треба було робити капітальний ремонт, газифікацію, озеленення території і ще багато-багато іншого.

 І ось приходить в колектив  нова людина, яку зразу сприймаєш з недовірою та  осторогою. Але Любомир
Миронович з перших днів розвіяв усі сумніви. Нам дістався справжній
господар. Йому не  потрібно  було казати, що робити. Він кожного дня
брався за роботу, яку вважав за потрібне виконати. Перший свій
робочий тиждень  завгосп  почав з того, що плівкою затягнув  усе горище,
бо рясні осінні дощі проникали в дві кімнати і капало зі стелі. Затим
було перекриття даху, облаштування туалету, ремонт огорожі та в
приміщеннях закладу, робота над облаштуванням футбольного поля,
волейбольного майданчика, укриття,  відновлення  фасаду та інше.
Всього зараз й не згадаєш.

Коли хтось шукає причини, аби не  виконати роботу,  то Любомир
Миронович усе робить з любов’ю, досконало, по-господарськи . Куди
не глянеш, всюди побачиш  працю  його рук. Все робить, як у себе
вдома. Ніколи не відмовить, якщо потрібно допомогти керівнику того
чи іншого гуртка – щось полагодити,  виготовити  стенд, рамку, станок
для бісероплетіння, пофарбувати…

 А ще, працюючи в дитячій установі, вміє спілкуватися з дітьми. Навчає,
виховує, м’яч підклеїть, ніколи не відмовить у просьбі.  Активно
допомагав, коли ми проводили заняття з дітьми-переселенцями у
гімназії ім. Олександра Ільницького та в гуртожитку Турківського ліцею.
Був на всіх екскурсіях, відповідаючи за  безпеку дітей.

Любомир Миронович характеризується тонким почуттям гумору.
Завжди вміє підмітити щось важливе і смішне, і пожартувати в
доброзичливій манері, підняти настрій кожному.

 До того ж, Любомир дуже вразливий, болісно сприймає несправедливість, нечесність, наглість  не лише в
ставленні до себе, а й до інших. Тому по-християнськи   ставиться до кожного. Якось одна з керівниць гуртка в
розмові  вимовила: «Ось  і живу, і до сих пір не розумію, для чого?» Любомир Миронович, втрутившись в дискусію,
зауважив: «Я знаю для чого живу. Для своїх синів, щоб вони були гідними і порядними людьми, сім’ї,  щоб бути
корисним для оточуючих». І справді, Любомира Мироновича поважають сусіди, друзі та колеги по роботі. Він для
кожного знайде добре слово, не відмовить у допомозі щось купити, принести, порадити.

 Директор позашкільного закладу Софія Багай  каже : «За свою трудову діяльність бачила багато  різних
людей – працьовитих, старанних і не дуже… Мені як директору здавалося, зараз таких сумлінних, відповідальних,
добрих людей вже немає або надто мало, але Любомир Миронович своєю чесною працею довів, що це не так».

 Для успішної роботи будь-якого  навчального закладу однією з умов є освітнє середовище, в забезпеченні
якого значна частина праці є Любомира Павлика – нашого завідуючого господарства.

Колектив БДЮТу.

ДРУЗІ
ПІЗНАЮТЬСЯ У БІДІ

Днями наш дуже хороший товариш із міста Грані-
це-на-Мораве Mesto Hranice Jaroslav Tvrdon (дирек-
тор фірми STROJEASTAVBY TVRDON, s.r.o.) доправив
до м.Турка черговий вантаж допомоги. Цього разу,
окрім одягу, продуктів та засобів гігієни, які були
передані до пункту отримання, реєстрації та ви-
дачі гуманітарної допомоги (вул.С.Стрільців,62),
привіз  автомобіль марки Toyota Hilux 4WD, який пе-
редадуть  військовослужбовцю з Турківщини для
мобільності та кращої можливості виконання бой-
ових завдань.

Щиро дякуємо усім друзям з Чеської Республіки та
міста-побратима Граніце за розуміння та підтримку!

Також дякуємо за підтримку новообраному меру міста
Граніце Daniel Vitonsky та усім людям доброї волі.

Перемога – за нами. Слава Україні! Слава Чехії!
Разом - ми сила! Все буде Україна!

Олександр ГВОЗДІНСЬКИЙ,
секретар Турківської міської ради



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

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2023   Індекс 68486
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

4  стор.                      «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»             4 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
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ÂÈÏÓÑÊÀÒÈÌÓÒÜ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ

ÇÀ ÄÎÂ²ÄÊÎÞ ÌÑÅÊ
У МОЗ пояснюють це корупційними проблемами

Уряд виключив довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з
переліку документів, які давали можливість перетину кордону. 28 жовтня Кабінет Міністрів
України прийняв постанову № 1212, якою вніс зміни до Правил перетинання державного кор-
дону громадянами України.

Раніше, відповідно до пункту 2-1 цих Правил, у разі введення на території України надзвичайного
або воєнного стану, перетинати державний кордон мали право особи з інвалідністю за наявності до-
кументів, що підтверджують інвалідність, а саме:

- довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової
документації № 157-1/о);

- або посвідчення, яке підтверджує відповідний
статус;

- або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що
підтверджує призначення соціальної допомоги,
відповідно до Законів України “Про державну соц-
іальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та
причину інвалідності;

- або довідки для отримання пільг особами з інва-
лідністю, які не мають права на пенсію чи соціаль-
ну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцпо-
літики.

Однак, відповідно до змін від 28 жовтня, з переліку документів, які давали можливість перетину
державного кордону громадянами України, виключена довідка до акта огляду медико-соціаль-
ною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о). Як зазначають у
МОЗ, можливість виїзду за цим документом скасована через корупційні ризики.

Які документи дозволяють виїзд тепер?
Отже, згідно з чинним законодавством, під час введення на території України надзвичайного або

воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності:
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
- або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в

яких зазначено групу та причину інвалідності;
- або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соц-

іальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Педагогічний колектив та техпрацівники Комарницької гімназії
висловлюють щире співчуття вчителям Мар’яні Володимирівні Ко-
марницькій, Івану Володимировичу Комарницькому та робітнику
Віталію Івановичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – смерті
батька, тестя – Володимира Васильовича.

Марія Іванівна Матківська щиро співчуває сусідові Сергію Воло-
димировичу Строменкові з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю історії Катерині Василівні Дністрянській з приводу тяжкої
втрати – смерті сестри.

Втрачене посвідчення інваліда війни Є№012292, видане 03.11.
2017 р. Турківським УПСЗН на ім’я Юрія Івановича Брянчика, вва-
жати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділян-
ку серія ЯЖ №583991, виданий на ім’я Василя Степановича Чола-
вина, вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділян-
ку серія ЯК №215577, виданий на ім’я Юрія Петровича Матвєєва,
вважати недійсним.

ПРОРОЧИЙ ВІРШ
ВЕЛИКОГО ПОЕТА

НОРМАЛІЗУЄ НАПРУГУ.
Деякі речовини, що містяться в хроні, благо-

творно впливають на кровообіг у периферич-
них областях. Таким чином, споживання хро-
ну нормалізує артеріальний тиск і запобігає
ризику утворення тромбів. У той же час сірчані
речовини хрону покращують еластичність су-
дин головного мозку і коронарних судин, що
знижує ризик інфаркту або інсульту.

ЗАСПОКОЮЄ КАШЕЛЬ.
Хрін очищає дихальну систему, тому його ре-

комендують при лікуванні астми. При нападах
кашлю проковтнути чайну ложку суміші, що
складається з тертого хрону, змішаного з цук-
ром, і залишити на півдня в теплому місці. Лі-
кування не повинно тривати більше місяця,
тому що у великих кількостях хрін викликає
подразнення.

НАТУРАЛЬНИЙ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ЗАСІБ.
Також хрін рекомендують від застуди та гри-

пу. Навіть з перших симптомів корисно їсти хрін
в салатах, поряд зі стейком або навіть у свіжо-
му вигляді, і відчуття закладеності носа зник-
не. Також хрін є дуже хорошим засобом від го-
ловного болю, будучи справжнім болезаспок-
ійливим. В цьому випадку можна використо-
вувати його у вигляді компресів, накладених
на лоб.

ПРОТИ РЕВМАТИЗМУ.
В якості внутрішнього лікування хрін також

рекомендують людям, які страждають на ревма-
тизм або подагру. У чашку теплого молока додайте
одну-дві чайні ложки дуже дрібно натертого хрону. -
Цей препарат п’ють натщесерце один-два рази на
день. Лікування повинно тривати близько трьох
тижнів.

ВІН ЗБУДЖУЄ АПЕТИТ.
Якщо немає апетиту, їжте хрін. Речовина, яка надає

пікантний смак хрону, підвищує секрецію шлунково-
го соку і повертає апетит людям з анемією або ано-
рексією. Для особливого ефекту слід вживати тер-
тий хрін, змішаний з невеликою кількістю меду. 
Приймати по одній чайній ложці тричі на день за
15 хвилин до їжі.

ЦЕ ДОПОМАГАЄ ПАМ’ЯТІ.
Хрін багатий на вітаміни групи В, необхідні для

роботи нервової системи і для поліпшення пам’-
яті.  Він також має тонізуючу та холестерин-знижу-
вальну дію, але також дуже корисний для підтрим-
ки здоров’я шкіри та волосся.

ХРІН – ЇЖА ДЛЯ МОЗКУ, СЕРЦЯ І КІСТОК 
Хрін – корінь, цінний за свій пряний аромат, який використовують як в їжу – свіжим, так

і як ліки – у вигляді настоянки і сиропу.

Сусіди будинку, що на площі Ринок, 4, м. Турка, висловлюють
щире співчуття Сергію Володимировичу Строменку з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері – Анни Михайлівни.


