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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
- Двічі на місяць безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 736.

Колектив працівників дитячого відділення ТКЦРЛ вітає з 95-річчям
з дня народження, яке відзначатиме 8 листопада,
Галину Михайлівну Карасевич і бажає шановній юв-
ілярці доброго здоров’я, сили, родинного тепла,
Господньої ласки.

Таке суцвіття літ не кожен назбирає,
Такий великий скарб не кожен осягне.
А молодість човном все далі відпливає
І серця ніжних струн лиш іноді торкне.
Хай в серці у Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
Всевишній дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

З нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та аматорів народного мистец-
тва, прийміть найщиріші вітання та най-
кращі побажання.

Ви даруєте людям радість, несете культуру
до кожного серця, кожної душі,  а разом з тим,
примножуючи велич бойківського краю, своєю
плідною творчою працею та силою духу звели-
чуєте рідну Україну! Ваш творчий внесок у розви-
ток національної культури, щоденна подвижниць-
ка праця на ниві української культури заслуговує на
слова щирої вдячності! Нехай це свято подарує вам душевну зла-
году, натхнення в роботі заради утвердження на землі ідеалів Доб-
ра, Любові і Краси ! Нехай ніколи не згасає творчий вогник у Ваших
серцях!

З повагою і найкращими побажаннями – начальник відділу
культури та туризму, районний комітет профспілки працівників
культури.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм вмілого педагога, прекрасну
душею людину, заступника директора з навчально-виховної роботи
Карпатського НВК – Анастасію Лук’янівну Шепіду.

Шановна Анастасіє Лук’янівно, прийміть сердечні поздоровлен-
ня і найкращі побажання з нагоди
Вашого ювілею! Нехай роки не зать-
марюють радість і повноту буття. На
щастя, на здоров’я, на благополуччя і
сонячних променів ласку нехай буде
багатою Ваша доля. Хай сторицею по-
вниться Ваша чаша милосердя і людя-
ності, чистими помислами струменить
джерело Вашої доброти.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Помножить успіх в Вашім колективі.
Живіть в добрі і радості завжди,
І в Бога будьте все життя щасливі.
З повагою – працівники методичного кабінету відділу освіти Турк-

івської РДА та колектив заступників директорів з навчально-вихов-
ної роботи освітніх закладів району.

Магазин «Дитячий Світ» по вул. Молодіжна
проводить розпродаж товару:

Знижки на комбінезони – 50%; куртки та чоботи
зимові– 20%.

Великі знижки на весь асортимент товару!!!
З 5 листопада по 15 листопада
Завітайте, ми вас ЧЕКАЄМО!!!

У вівторок, 8 листопада, об
11.00 год., в приміщенні Тур-
ківської районної державної
адміністрації відбудеться
зустріч жителів району з ке-
рівниками правоохоронних
органів.

У середу, 9 листопада, об
11.00 год.,  в приміщенні Тур-
ківської районної державної
адміністрації відбудеться
зустріч з жителями району з
земельних питань та індиві-
дуального будівництва.
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У зв’язку із проведенням ремонту залізничного моста на перегоні Явора-Жовтнева, з 8 по 21

листопада буде припинено курсування усіх пасажирських поїздів через станцію Турка. Паса-
жирський поїзд №601/602, сполученням Львів-Солотвино-Львів, у цей період курсуватиме пара-
лельним шляхом, через станцію Лавочне, що на Сколівщині.

Як нам повідомив черговий по залізничній станції Турка Василь Галац, усі електропоїзди, сполучен-
ням Львів-Сянки-Львів, будуть їхати зі Львова до станції Старий Самбір і в зворотному напрямку згідно
графіка. Що стосується електропоїздів, які їдуть з Сянок до Закарпаття, то тут жодних змін у графіку чи
маршруті – не буде.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Колектив і депутатський корпус Ільницької сільської ради щиро-
сердечно вітають з ювілеєм спеціаліста ІІ категорії з фінансового
обліку Михайла Михайловича Яворського і ба-
жають шановному ювіляру міцного-міцного
здоров’я, невтомної життєвої енергії,  бла-
гополуччя, миру, поваги від людей, любові
від рідних,  а від Господа – благословення
на довгі і щасливі роки життя.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і  тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Ò², ÙÎ ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ ÏÀÐÀË²ÌÏ²ÉÖßÌ
Валерій Сушкевич зустрівся з друзями та партнерами

Минулого тижня Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій   Суш-
кевич в Західному реабілітаційному центрі в с. Яворів зібрав партнерів: керівників підприємств,
які обслуговують параолімпійців у різних сферах їхнього життя – шиють одяг для них, буду-
ють об’єкти, забезпечують інвентарем, харчують.

Як розповів редакції голова Турківської рай-
онної ради Володимир Лозюк, який також був
запрошений на цю зустріч, гості з Києва, цент-
ральних та південно-східних областей України
майже всі були одягнуті у вишиванки. А чудовий
настрій для них створили юні артисти фольк-
лорного гурту Турківської дитячої музичної шко-
ли «Юні бойківчани» та відомий далеко за ме-
жами району народний колектив РНД
«Бойківські переспіви». Їхня концертна програ-
ма була цікавою, насиченою й обдарована оп-
лесками гостей.

Через Володимира Омеляновича Валерій
Сушкевич передав для вихованців Турківської
школи-інтернату спортивний інвентар. До речі,
ця допомога від нього уже є не першою. Рані-
ше він сам відвідував цей навчальний заклад.
Керівники та вихованці школи щиро вдячні Валерію Михайловичу за подарунки  й сподіваються на
подальшу співпрацю.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні працівники культури!
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Найдорожчу у світі матусю, бабусю, прабабусю – Галину Михайлі-
вну Карасевич з Турки – сердечно вітають з днем народження,
який вона святкує в день Св. Дмитрія.

Син Олександр з дружиною Розою і її сестрою Рімою та її сім’єю,
сином Маратом, донькою Маринкою і її чоловіком Олексієм, донь-
ки Віра і Марія з чоловіком Василем; онуки Владислав з дружиною
Юлею, Оленка, Галина з чоловіком Богданом, Андрій з дружиною
Оленкою, Ольга з чоловіком Андрієм, Іван; правнуки Тетяна, Анічка,
Олександр, Ілля, Вікторія, Михасик, Левчик та бажають дорогій їм
людині доброго здоров’я, потіхи від рідних, спокою в родині, Божого
благословення на многії літа.

Низький уклін Вам, мамо, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить
За душу, щиру й добру, що всіх благословить.
За ночі, у безсонні проведені з дітьми,
За пісню цю, що нам співали Ви.
Спасибі Вам, рідненька!
Нехай щастить в житті.
Низький уклін Вам, мамо, до самої землі.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоб у здоров’ї й силі зустріли ми із Вами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо.

Дорогого хресного батька – Івана Івановича Височанського –
жителя с. В.Висоцьке з ювілеєм, який  святкував 31 жовтня, щиро-
сердечно вітає похресниця Лілія з сім’єю і бажає йому міцного здо-
ров’я і Божого благословення на довгі роки життя.

Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева у вогні палкім горять.
В цей день зібрались Ваші друзі й рідні
Із ювілеєм щиро привітань.
Прийміть же і від мене щирі побажання,
Здоров’я й щастя в цей святковий день.
Нехай моє прилине привітання
До Вас на крилах весняних пісень.
Бажаю Вам, щоб доля дарувала,
В осіннім сонці весняне тепло.
Щоби душа Ваша завжди співала,
А для печалі місця не було.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди
Хай прибуває щедрота Вам завжди
Із сонця, вітру, з роси і води.

Дорогих, люблячих стрину і стрика, подружжя Надію Василівну і
Василя Степановича Кузьо з м. Турка – сердечно вітаємо з 50-річчям
подружнього життя, яке святкувати-
муть завтра, і бажаємо їм міцного-
міцного здоров’я, любові, злагоди,
сімейного достатку, світлих і радісних
днів у житті, Божого благословення
на многії і благії літа!

Осінь п’ятдесята золотом
стрічає,

Й осипає шлях Ваш диво-зоре-
пад.

Хай лунає пісня в день цей, не змовкає,
Не лишає хату мир, добро і лад.
З повагою – родина Баб’юк, Кузьо Міша, Назарій і Марія.

Дорогого, чуйного, люблячого і турботливого чоловіка, татуся, діду-
ся, жителя с. Вовче – Миколу Васильовича Пуршака – з прекрасним
ювілейним днем народження – 50-річчям, яке відзначатиме 5 лис-
топада, від щирого серця із великою любов’ю вітають дружина Люся,
дочка Світлана і зять Микола, дочка Леся і зять Михайло, дочка На-
таля і найулюбленіший онук Ростислав, тесть Семен і теща Марія,
свати з с. Комарники та з с. Вовче.

Вже ключами відлетіли в край далекий журавлі,
І берізки пожовтіли, шлють листочки до землі,
Осінь, щедра і барвиста, завітала в нашу хату,
Щоб калиновим намистом дідуся вітати й тата.
З ювілеєм, і з роками, що прожили, щедро й плідно,
Ви усім ділились з нами, не жалів нічого, рідний.
Ви працюєте без втоми у турботах день при дні,
Щоб достаток був удома, тепло й затишно в сім’ї.
Дітям – поміч і надія, люблячий дідусь – онукам.
І робити все уміють працьовиті Ваші руки.
Те, що маємо сьогодні, ми завдячуємо Вам,
Найдорожчий, найрідніший, щастя Ви даруй-

те всім.
Ви із мамою в любові разом років немало,
Кожен з них такий чудовий і глибокий зміст

має,
Навпіл Ви ділили щастя, смуток, радість і

тривогу,
Змогли здолати все удвох й нам прийти на

допомогу.
Ми бажаємо у парі Вам ще довго-довго жити,
І своєю нас любов’ю й добротою обігріти.
Нехай світять ясні зорі, ясне сонце в небі сяє,
Й восени для Вас надворі квіти пишно розцвітають.
Щоб міцним було здоров’я і приємними новини,
Щоб достатком хата повна у всіх нас була щоднини,
Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди,
І щоб міцно всі тримались гілочки одного роду.
Щоб раділи все внучатам, вони Вас не забували,
Щоб Вам, наш любий тату, вони настрій піднімали.

ОУНІВЦІ ДЯКУЮТЬ ІЛЬНИЧАНАМ
Уже не вперше жителі сіл, що

належать до Ільницької сільської
ради, долучаються до допомоги
воїнам в зоні АТО. Треба сказати,
що допомога ця є щира. До її збору
долучаються майже всі жителі.
Так і нещодавно для добровольчо-
го батальйону «ОУН» ільничани,
радичани і закіпчани відправили
більше 2 тонн продуктів харчу-
вання. Цей підрозділ в даний час
дислокується в смт. Кримське
Луганської області. Про це редак-
цію повідомив голова Ільницької
сільської ради Роман Ільницький.

До нас також надійшла  подяка від
командира батальйону Олексія Ко-
лупова, адресована добрим, щирим,
набайдужим меценатам. В ній
Олексій Олексійович наголосив, що,
як і раніше, армія потребує допомо-
ги людей і висловив упевненість, що лише разом вдасться здолати ненависного зухвалого ворога.

Наш кор.

Зустріч розпочала начальник
відділу освіти Турківської РДА
Наталія Гошівська, яка  відзна-
чила важливість цієї ініціативи
для майбутніх студентів. Сьо-
годні далеко не всі батьки ма-
ють змогу наймати репетиторів
для  своїх дітей, а тут є така доб-
ра нагода нікуди не їздити й
вдосконалити свої знання.

Подібний проект уже діє на
Старосамбірщині та Самбір-
щині, завдяки благодійному
фонду Андрія Лопушанського. А
сам педагогічний університет
уже 10 років поспіль проводить
дистанційну підготовку до ЗНО.

До речі, добрий досвід в цьому
плані має і Турківщина. 32 випус-
кники 2012-го року, за сприяння
народного депутата, успішно
навчалися за методикою кра-
щих професорів та викладачів
цього київського вишу. І на випус-
кному балі отримали сертифіка-
ти про проходження курсу на-
вчання.

Таке навчання допомагає не
лише у вивченні матеріалу та у
вдосконаленні своїх умінь і на-
вичок, а й психологічно адаптує
учнів до проходження ЗНО. Адже
у програмі навчання є подібне
тестування, після якого випуск-

ники зможуть аналізувати свої
ймовірні помилки, використову-
ючи протоколи, які їм видають
після проходження тестів. Це та-
кий собі спосіб збереження
батьківських грошей  та
здобуття знань. До того ж,  курси
дають можливість отримати до-
даткову кількість балів, в тому
випадку, коли випускник вступає
на навчання до Київського націо-
нального педагогічного універси-
тету ім. М. Драгоманова. Киів, як
відомо, – місто великих можли-
востей, де можна гідно себе ре-
алізувати, навчатись і працюва-
ти одночасно. Як зазначив Ана-
толій Кудін,  «Андрій Лопушансь-
кий вже неодноразово допома-
гав нашим студентам-випускни-
кам й з працевлаштуванням».

Детальнішу інформацію мож-
на отримати в директорів шкіл,
відділі освіти, або у приймальні
благодійного фонду ім. Андрія
Лопушанського.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ï²ÄÃÎÒÓÂÀÒÈÑÜ ÄÎ ÇÄÀ×² ÅÊÇÀÌÅÍ²Â
ÌÎÆÍÀ Â ÐÅÆÈÌ² ÎÍËÀÉÍ

У цьому випускникам турківських шкіл допоможе Київський
національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова

Минулого тижня учні старших класів та вчителі Турківщи-
ни зустрілися з проректором Київського національного педа-
гогічного університету ім. Михайла Драгоманова, доктором
фізико-математичних наук, професором, академіком Вищої
школи України, Заслуженим працівником освіти України Ана-
толієм Кудіним. Він, разом з помічником народного депутата
України Андрія Лопушанського Ігорем Нестораком, приїхав,
щоб організувати для випускників курси підготовки до здачі
ЗНО, які працюватимуть в онлайн-режимі.

ÓÒÎÏÈÂÑß Â ÏÎÒ²×ÊÓ
До Турківського відділення поліції 28 жовтня звернувся 49-

річний мешканець с. Ільник і повідомив, що у невеличкому по-
тічку, який протікає селом, було виявлено тіло його 55-річно-
го брата без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці
не виявили ознак насильницької смерті на тілі утопленика. Під час
опитування односельців поліцейські з’ясували, що у той день за-
гиблий розпивав спиртне і міг втопитися з власної необережності.

Наразі за цим фактом відкрито криімнальне провадження за ч.1
ст.115 (умисне вбивство) КК України, з приміткою «нещасний випа-
док». Призначено ряд експертиз.

 Відділ комунікації поліції Львівської області

У ПОЖЕЖІ ЗАГИНУВ ДІДУСЬ
1 листопада, о 22:26 год., до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС

України у Львівській області надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому
будинку в с. Закіпці.

На місце події відразу ж було направлено рятувальників ДПРЧ-28 м. Турка. На момент прибуття
надзвичайників вогонь повністю охопив дерев’яну будівлю. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили
тіло власника помешкання, 1930 року народження.

А наступного дня, о 16:30 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.
Нижній Турів  у дерев'яному житловому будинку, розміром 10 х 8 м. Вогнем знищено речі домашнього
вжитку на площі 16 кв.м, пошкоджено стіни, на площі 5 кв.м, та підлогу – на площі 3 кв.м. Вогнеборцям
вдалося врятувати 1 особу та житловий будинок. До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтех-
ніки та 6 чоловік особового складу.

Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці.
Роман КОВАЛЬ,

провідний інспектор Турківського районного сектору ГУ ДСНС України у Львівській області.

Передплатiть
«БОЙКIВЩИНУ»

1 місяць – 9,12 грн.
3 місяці – 26,66 грн.
6 місяців – 51,62 грн.
12 місяців – 102,04 грн.

НАШ ІНДЕКС
68486
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Двадцятиоднорічний Герой,
боєць 1-го батальйону 80-ї еліт-
ної десантно-штурмової бригади
повертався на рідну землю в
темній домовині. Його, колись
красиве симпатичне обличчя, не
бачили ні рідні, ні однокласни-
ки. Проте він з небесних палат,
очевидно, бачив цю трагічно-
сумну зустріч. Здавалося, на ву-
лицю з квітами та лампадками
вийшли всі нижньояблуньці. З
наближенням автомобіля з до-
мовиною, на знак вдячності, в
молитві односельці ставали на
коліна, схиляючи голови. Так тут
ще нікого не зустрічали.

У сім’ї Кльобів Микола був тре-
тьою дитиною – звичайний хло-
пець, майже як всі однолітки.
Щоправда, педагоги місцевої
школи, сусіди завжди відзнача-
ли притаманні йому почуття
справедливості, кмітливість,
логічність мислення. Та, попри
все, чи не на найпершому місці
в його дитячому та юнацькому
житті був спорт. Спорт не для
епізодичного захоплення, а для
формування власного характе-
ру, сили волі та сили духу. Прак-
тично в селі не було йому рівних
на  легкоатлетичних дистанціях,
вправах на перекладині, у сило-
вих видах спорту. Любив футбол і
був одним із ключових гравців у
місцевій команді «Прогрес». На
нещодавно започаткованому
турнірі з футболу, присвяченому
його пам’яті, друзі одноголосно
закріпили  п’ятнадцятий номер,
під яким виступав Микола, на
довічно за ним. Таким чином він
став для команди  Господнім
Ангелом-охоронцем. Саму ж
футболку, як реліквію, передали
сім’ї.

Згадуючи добрим словом про
свого учня, у Нижньояблунській
школі розповідають, як Микола,
включаючи логіку, міг швидко
вирішити ту чи іншу математич-
ну задачу. Хоча, попри це,
відмінником у навчанні не був,
але й не пас задніх. Змалечку
привчений до різної селянської
роботи, винятково послушний,
добре фізично розвинутий, юнак
уже тоді задумувався над май-
бутнім. Після закінчення дев’я-
тирічки, вступив у Турківський
професійний  ліцей, де освоїв
спеціальність «водій-електрик».
І якось раптово, пригадує сьо-
годні згорьована мати, син вир-
ішив стати військовим. У бесідах
з рідними  розмірковував, бача-
чи вкрай негативні приклади
молодих людей, знищених одур-
маненим алкоголем: «Підпишу
контракт. Одружуся. Бог подарує
діточок. Відслужу певний термін.
Вийду на пенсію. Щоб все, як у
людей». Батьки не перечили. І

це зрозуміло. Іноді страшно ди-
витися, як 20-річні юнаки стають
заручниками горілчаного бізне-
су так званих місцевих
«підприємців», які  цілодобово
продають сурогатні алкогольні
напої, знищуючи таким спосо-
бом сім’ї. І якщо це не зупинити
(влада на страшну проблему
закриває очі), то невдовзі вими-
ратимуть цілі села. Це, очевид-
но, добре розумів Микола, одя-
гаючи військовий однострій та
берет кольору неба.

Тоді він на найвищі бали здав
усі необхідні фізичні нормативи.
І міг йти на службу у будь-який
спецпідрозділ, але обрав висо-
комобільні десантні війська.
При цьому, добре усвідомлював
одну з перешкод  – боявся  ви-
соти. А там доведеться скакати
з парашутом. Втім, для себе ви-
рішив, що й з цим впорається,
адже сильний і тілом, і духом.

Спілкуючись нещодавно з
батьками Героя, я дізнався про
багато епізодів з його коротко-
го, але яскравого життя. Можли-
во вони й не такі вже значущі,
але засвідчують, як Микола пра-
цював над собою, якою доброю
він був людиною. Мама  розпов-
ідала, що якось вночі проснула-
ся від гавкання собаки. Вигля-
нула у вікно, а Микола, поверта-
ючись з клубу, не пішов спати, а
взявся за вправи на перекла-
дині. На запитання «Чому не йде
до оселі?», відповів «Підтримую
спортивну виправку. Мужчина
має бути сильним, щоб, у разі
потреби, захистити себе та
рідних». А ось історія від батька.
Одного дня Микола зранку по-
чув, що в татуся закінчилися ци-
гарки й миттєво запропонував
свою допомогу, сказавши «Я за-
раз. Засікайте час». За 7 хв. він з
покупкою був уже вдома. Хоча
віддаль від будинку Кльобів до
магазину – кілометр. Та й вза-
галі батьки кажуть, що його  не
треба було просити зробити ту
чи іншу справу. Він, ніби вгадую-
чи наперед думки рідних, часто
пропонував послугу: ви  посидіть,
а я швиденько зроблю.

Відмінну фізичну виправку й
дисципліну показав Микола й в
десантно-штурмовій бригаді.
Цікава деталь, що в своєму ба-
тальйоні він був один некуря-
щий. Спершу півроку, відколи
підписав контракт, вивчав
військові премудрості в учбових
підрозділах. У січні 2014-го при-
їхав у короткотермінову відпуст-
ку до рідних. Все складалося
добре. Службою був задоволе-
ний. Батьки раділи за сина. У
лютому повернувся в частину. А
вже за декілька днів, в той час,
як під виглядом «зелених чо-

ловічків» у Крим увійшли
російські війська, його батальй-
он маршем  у повній бойовій го-
товності вирушив у бік Чорно-
морського півострова. Допоки
доїхали, відбулася окупація. Тоді
подих війни все більше було
відчутно в Донецькій та Лу-
ганській областях. А тому до
Львова, до місця постійної дис-
локації, підрозділ Миколи не
повернувся. Спершу попрямува-
ли на Сумщину, а потім – до Лу-
ганського аеропорту.

У нечастих телефонних розмо-
вах про своє місце
перебування та
бойові сутички з се-
паратистами та ро-
сійськими регуляр-
ними військами
розповідав мало.
Беріг рідних, особ-
ливо маму, від пе-
реживань. Знав,
що у неї хворе сер-
це. А коли вже
щось й розповідав
друзям, братові чи
сестрі, обов’язково
на завершення
розмови поперед-
жував : «Мамі нічо-
го не кажіть. У
мене все буде доб-
ре». Насправді на
місці дислокації
підрозділу Миколи
була війна, гинули
молоді солдати,
мирне населення.
Бувало, коли три-
вали сильні об-
стріли, не можна
було дотелефону-
ватися до нього
протягом 3-4, або й
більше, днів. А ста-
вало спокійніше,
він обов’язково те-
лефонував, розпи-
тував про здоров’я
рідних, що нового в
селі. Якось в  теле-
фонній розмові зі
старшою сестрою Мар’яною ска-
зав, що двічі горів у  БТРі, вогонь
знищив усі його документи. При
цьому, як завжди, попросив:
«Мамі – ні слова». А пройшло де-
кілька днів, і сестра не стрима-
лася, усе розповіла. Від цього
серцю батьків додалося триво-
ги, душу обняв   ще більший не-
спокій.

У серпні,  перед загибеллю
Миколи, ніби відчуваючи небез-
пеку, мама телефонувала йому
по декілька разів на день. Але
телефон його вперто мовчав.
Самозаспокоюючись, переко-
нувала себе, що пройде 4-5 днів
і знову почує рідний голос сина.
Так бувало вже не один раз.
Вона знала, що найближчим
часом запланована ротація і
Микола повернеться в частину.
Про це Микола навіть  повідо-
мив товариша, сказавши, що за
3-4 дні зробить мамі сюрприз –
приїде додому. А тут і сестра
мами  поцікавилася, чому не
збирається до Львова зустріча-
ти сина з війни.  На жаль, не су-

дилося. Чекання обернулося у
велику трагедію та непоправну
втрату. В село чорною птахою
прилетіла страшна звістка – під
Луганським аеропортом загинув
хоробрий воїн Микола Кльоб. У
розпачі  п. Марія зразу ж зате-
лефонувала у частину. Там  заги-
бель сина підтвердили, повідо-
мивши при цьому, що тіло не
знайдено. Так в страшному горі,
терпінні й чеканні проходили дні
й місяці. Все вірилося, що це
неправда, і ось трапиться чудо.
Хтось переказував, що бойові

товариші бачили понівечене тіло
Миколи. Були й такі, що казали
«Він – живий».

Тіло вбитого десантника сепа-
ратисти дозволили забрати з
поля бою для захоронення лише
через півтора місяця – 15 жовт-
ня. Можна лишень уявити, яким
воно було під пекучим сонцем
та дощем. Останки Героя, як і ба-
гатьох його товаришів, що заги-
нули в цьому страшному бою,  як
невпізнаних захоронили на
Краснопільському кладовищі
Дніпропетровської області. І
лише після цього було розпоча-
то процедуру ідентифікації вби-
тих. Спершу мати здала ДНК на
ймовірну спорідненість, а потім
і батько – для незалежної екс-
пертизи для встановлення бать-
ківства. І лише після довгих про-
цедур, 28 вересня 2016р. домо-
вина з останками Героя лягла в
рідну батьківську землю. Там, де
спочивають його дідусі та бабусі.
Відтоді могила перестала бути
безіменною.

У величезній процесії, які,
здавалося, не було кінця, йшла і

дівчина Миколи – Настя. Якби не
підступна смерть, вона б, напев-
но, стала йому дружиною. Зго-
дом була б і добра сім’я, про яку
давно мріяв. Настя приїхала в
невідомі для неї Карпати разом
з матір’ю, щоб віддати останню
шану та скласти душевну
вдячність коханому. Усі ці два
роки невизначеності та пошуків
вона також жила надією, що
Микола живий. Завдяки їй, ниж-
ньояблуньці дізналися про ще
одну зворушливу історію, що  ха-
рактеризує нашого Героя як
справжнього мужчину, який ре-
ально вмів постояти не лише за
себе, а  й стати в обороні інших.
З дівчиною він познайомився в
бункері, де військові, разом з
місцевими жителями, ховалися
від обстрілів. Мало-помалу між
ними зав’язалася дружба, яка з
кожним днем ставала все
міцнішою й переросла в кохан-
ня. Під час однієї  із зустрічей
стривожена дівчина розповіла,
що її батька, який до збройного
протистояння немає жодного
відношення, взяли в полон бійці
батальйону «Айдар», просила
допомогти визволити. Пере-
свідчившись, що вона каже прав-
ду, Микола вирушив на перего-
вори до  «айдарівців». Спершу
ті віднеслися до нього агресив-
но, між ними навіть виникла
бійка. Проте невдовзі батька
Насті, побитого,  з простреленою
ногою, бійці-добровольці виве-
ли з території свого підрозділу  й
зателефонували Миколі, корот-
ко  сказавши: «Забирай!». За
лічені хвилини десантник уже був
біля пораненого. Взяв його на
свої сильні плечі й приніс до
місця розташування десант-
ників, роздобув ліки, з допомо-
гою медиків допоміг стати чоло-
вікові на ноги. За цей милосерд-
ний геройський вчинок вся ро-
дина Насті безмежно вдячна
хлопцеві, адже він практично
врятував людське життя. Дівчи-
на розповіла, що батько також
хотів їхати на похорон, але че-
рез стан здоров’я не відважив-
ся на таку далеку дорогу. Та й
виїхати з окупованої території,
на якій зараз проживає родина,
мужчинам надто складно.

Розповідаючи цю історію, бать-
ко загиблого Миколи просив не
називати прізвище дівчини через
те, що, не дай Бог, про це дізна-
ються там, на Сході, сепаратис-
ти, тоді не лише дівчина з ма-
мою, а й вся  родина матиме
великі проблеми.

Ось така сумна й хвилююча
історія шостого Героя з Турків-
щини, який віддав своє життя,
відстоюючи незалежність Украї-
ни. Звичайно, минуть роки, закі-
нчиться війна, але віриться, в
людській пам’яті будуть  жити
юні герої, такі як Микола Кльоб.
Це завдяки їм російських агре-
сорів вдалося зупинити. Вони
показали усьому світові, що ук-
раїнці – це нація, яка  вміє і може
себе захистити.  Важливо ли-
шень, щоб наша українська вла-
да і чиновники високого рангу, що
демонструють нам небачені
розкоші в деклараціях, завжди
пам’ятали про це і приділяли
велику увагу рідним, котрі втра-
тили синів і батьків, а не обме-
жувалися лишень покладанням
квітів на їхні могили та пафосни-
ми, зазвичай лукавими,  висту-
пами.

Слава Героям! Герої не вми-
рають!

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ ÑÒÅÐÏÈÒÜÑß, ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÒÜÑß,
ÍÅ ÏÅÐÅÁÎËÈÒÜ

Минуло 40  днів з часу перезахоронення
новітнього Героя Миколи Кльоба

Два роки терпінь і страждань, сподівань і надій пройшли для
сім’ї Кльобів з с. Нижня Яблунька як  суцільне марево, що спри-
чиняє нестерпний душевний біль. А ще і невизначеність. Десь
там у підсвідомості батьків Марії та Івана все була надія: а
ось трапиться диво, і їхній синочок Микола зателефонує чи
хтось передасть  добру вісточку про нього. Сотні безсонних
ночей, довгі місяці  чекань – та все марно. Щирі молитви за
сина, виплакані сльози,  а чуда не сталося. І лише у вересні
2016 року він повернувся на рідну бойківську землю, щоб спо-
чити тут навічно як Герой, як гордість для всього краю.
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Андрій Матвієнко – «Зір», хар-
ків’янин, офіцер Радянської
Армії. Набув неабиякого бойово-
го і конспіративного досвіду. Він
очолював підрозділ Служби без-
пеки УПА, впродовж багатьох

сожжьом  дом!». Витягнувши
людей з хат, під дулами автоматів
погнали їх разом з дітьми на ру-
ках до місця, де точився завзя-
тий бій. Тим, хто відставав, погро-
жували: «Застрєлім, как собак».

У лісі лунали автоматні та ку-
леметні черги і вигуки «Сдавай-
тэсь, ви – акружени». Лемент
дітей, плач матерів супроводжу-
вався брутальними лайками
чекістів. Ховаючись за спини лю-
дей і ведучи  прицільний вогонь,
кричали: «Зір! Сдавайся! Ми тєбя
вилєчім і сохранім жизнь!». А він
у той час спокійно надавав допо-
могу пораненому повстанцю Буч-
ку. Опісля взявся палити якісь до-
кументи, що мав при собі. Воро-
же кільце звужу-

став для себе. Він упав на рідну
українську (бойківську) землю
поруч із повстанцем «Хвилею»
(уродженцем села Вовче), а по-
встанцю Бучку, якому віддав свій

ÑÏÎÃÀÄ ÏÐÎ
ÃÅÐÎß ÓÏÀ «Ç²ÐÀ»

У людській пам’яті ніщо безслідно не зникає. Людина має
душу, совість, яка все ж колись прокинеться в ній, загово-
рить істиною. Хтось на схилі літ згадає про буремні події,
хтось перед смертю захоче очиститись од скверни, яку вчи-
нив.

Бойківські Карпати зрошені кров’ю вояків ОУН-УПА, борців
за волю України. Показово, що в її лавах воювали представни-
ки усіх регіонів України, люди різних національностей.

років успішно протидіяв мос-
ковським чекістам і їхній агентурі.

Випадковість, а може і зрада,
допомогла чекістам натрапити
на слід боївки «Зіра». Про ос-
танній бій «Зіра» розповів учас-
ник національно-визвольної бо-
ротьби, уродженець с. Вовче Тур-
ківського району, а нині громадя-
нин Великобританії Василь Сой-
ка.

Це трапилось  у  липні   1949
року. Одного дня на світанку в с.
Лімна, що неподалік села Вовче,
вулиці за лічені хвилини запов-
нили вояки з червоними та зеле-
ними погонами. Стали лунати ви-
гуки: «Виході всє на уліцу, а то

.Пам’ятник Андрію Мат-
вієнку – «Зіру»

.Основні спонсори та будівничі пам’ятника
«Зіру» (зліва направо): Михайло Казибрід, Іван
Голота з онуком, Василь Розлуцький. 2007 р.

впізнання в центрі міста, та наші
патріоти викрали вночі під про-
ливним дощем тіла і похорони-
ли в с. Вовче біля верхньої церк-
ви (з книги «Спогади» Василя
Розлуцького).

67 років минуло від часу герої-
чної загибелі Андрія Матвієнка –
подія, у якій нерозривно з’єдна-
лись висока мужність і велика
трагедія. Але у подвигу ніколи не
було і не буде давності. Героями
не народжуються. Ними стають.
І треба віддати їм належну шану.

Тривалий час прокуратура й
інші офіційні органи вже нашої не-
залежної держави, посилаючись
на архівні довідки московського
міністерства оборони, вважали
А.Матвієнка одним із тих, хто «вів
боротьбу проти, на той час, дер-
жавної влади і покінчив життя
самогубством», якого не можна
вважати репресованим, а тим
паче – борцем за свободу Украї-
ни. Такі відповіді надсилали дру-
жині Ганні до Львова. Шановний
читачу, вдумайся в ці звинувачен-
ня!

Такий непростий яскравий
життєвий шлях колишнього офі-
цера Червоної Армії, його участь
в героїчній боротьбі УПА проти
окупантів червоної і коричневої
мастей.

На місці останнього бою по-
встанців «Зіра» встановлено па-
м’ятник, проект якого розробив
Михайло Дубас, скульптор-само-
учка, ветеран УПА і Червоног-
радського Руху. Багато зусиль
доклав Василь Розлуцький, який
зумів зібрати кошти. До нього до-
лучились ветерани УПА, черво-
ноградські рухівці та їхні симпа-
тики. Майже півмісяця працюва-
ли Михайло Дубас, Василь Роз-
луцький, Михайло Казибрід, Іван
Голота в Карпатах, під горою Ма-
гурою, над Дністром. Трудились
над спорудженням пам’ятника.
Їм допомагали місцеві симпати-
ки. Завдяки наполегливості не-
байдужих людей, Герой знову се-
ред нас – у камені, у пам’яті.

До цього часу Андрій Матвієн-
ко не реабілітований, офіційно не
визнані його заслуги перед Украї-
ною. Московська архівна довід-
ка про лейтенанта Червоної армії
тяжіє і затьмарює пам’ять про
вірного сина Матері-України.
Закликаю вас: давайте разом
свої сили  і  погляди  об’єднаємо
в  пошуку реабілітації і визнання
заслуг непересічного українця-
патріота. Бо такі постаті, як «Зір»,
заслуговують пам’яті українсько-
го народу.

Михайло КАЗИБРІД,
голова НПГУ шахти «Візейсь-

ка», член Всеукраїнського брат-
ства воїнів УПА імені генерала
Романа Шухевича «Тараса Чуп-
ринки».

Україна в огні
Йде війна на Сході.
Тривожна година.
Заплакала за убитим сином
Не одна українська родина.
Йдуть московські орди
Українським Сходом.
Сіють горе, сіють смуток

Дідів своїх зброю.
Ой піднялись хлопці,
Славні галичани –
Полетіли з пліч ворожих
Голови погані.
Став «Азов» з «Айдаром»,
Добровольці й волонтери
Ідуть знову в бій кривавий
Нащадки Бандери.
І Бандери, і Мазепи,
І Гонти Івана,
Отамана Петлюри
Й генерал-хорунжого УПА
Шухевича Романа.
Нездоланий дух Героїв
Битви під Крутами
Нині кличе українців
На бій з москалями.
Пречистая Діво,
І Ти, Божий Сину!
Зішліть щастя, зішліть мир нам
На всю Україну!
Поможи нам, Святий Боже,
Все це пережити,
Щоб ту війну, що на Сході,
Нарешті закінчити.
І народу України у мирі зажи-

ти.

України долі
Ой у полі край дороги
Три тополі. То України-небоги
Сумні долі.
Перша доля –
То татарськая неволя.
Років триста панувала,
Україна, ой, стогнала.
Друга доля –
То московськая сваволя.
Почалася від Богдана,
Україна, як та рана.
Третя доля –
То комуни чорна воля.
Почалася від «Аврори»,
Принесла нам сльози й горе.
А татарськую неволю
Ми відбули – призабули,
І московськую сваволю
Довго чули.
Лиш комуни чорна воля
Ще стовбичить скраю поля.
Отакі-то наші долі –
Хоч ми вільні, та в неволі.

 Кетяги калини
Ой, калина, калина...
Та не те, що верба!
А дівчина банує,
Як милого нема.
А калина квітує,
Та не так, як верба
А дівчина сумує,
Як милого нема.
Я кетяги калини
До милої несу
Де ти, дівчино, де ти?
Я тебе давно жду.
А дівчина кохана
Все сидить край вікна.
І чекала б до рана,
Виглядала б одна.
А кетяги калини
Не осипляться, ні,
Як дівчина милого
Буде ждать до зорі.
Я дівчині дарую
Те, що їй дороге.
Тій дівчині коханій,
Що мене вірно жде.

Ярослав ДАШКО,
філолог, педагог, вчитель у

школах Вовче, Жукотин, Лімна
у 1955-1963 роках, уродженець
с. Торчиновичі Старосамбірсь-
кого району.

Українська слава
Днями до редакції газети «Бойківщи-

на» завітав житель смт. Краковець
Яворівського району, уродженець с. Тор-
чиновичі Старосамбірського району
Ярослав Дашко. Після закінчення Дрого-
бицького державного педагогічного
інституту, з 1955  по 1963 роки, він пра-
цював на Турківщині. Спершу рік у Вов-
ченській загальноосвітній школі, згодом
в Жукотинській, а потім в Лімнянській.
Донедавна він був учителем та вихова-
телем Краковецької спецшколи-інтер-
нату. За багаторічну педагогічну працю
нагороджений почесним знаком
«Відмінник народної освіти». На суд на-
ших читачів подаємо поезії Ярослава
Григоровича.

Між нашим народом.
Падають Герої. Боляче диви-

тись.
Нема війська, нема зброї,
Нема правди, нічим борони-

тись.
Підіймайтесь, хлопці!
Йде москаль війною.
Діставайте із-під стріхи

валось. Звучить
к о м а н д а :
«Брать только
живим». «Зір»,
вистрілявши всі
набої, остан-
ньою чергою
скосив коман-
д ир а-чек іста ,
майора Зубарє-
ва, відкинув уже
непотрібний ав-
томат, підвівся,
мов казковий
богатир, із-за
смерекового ви-
воротня, який
був його прихис-
тком, витягнув з
кобури пістолет і
звернувся до
принишклих се-
лян: «Сини і доч-
ки України! Не
бійтеся! Я

України і зараз віддаю за неї своє
життя!». Запанувала тиша. Її роз-
ірвав звук пістолетного пострілу.
Це «Зір», аби не датись ворогові
живим, останній патрон викори-

останній наказ, таки вдалося
втекти.

«Зіра» та «Хвилю» вивезли
підводою до райцентру Турка.
Потім їхні тіла були виставлені на

стріляти не буду!
Шість років я бо-
ровся за волю

Отець Михайло, члени церков-
ного комітету і парафіяни церк-
ви Покрови
Пресвятої Бого-
родиці м. Турка
щиросердечно
вітають  з 55-
річчям від дня
народження,
яке відзначати-
ме 6 листопада,
провізора –
Зіновія Івановича Зубрицького
– і бажають шановному ювіляру
міцного здоров’я, невичерпної
життєвої енергії, родинного теп-
ла, миру, злагоди, добра, Божої
ласки на многії і благії літа.

Дозвольте Вас сердечно
привітати

І побажати від душі
Багато щастя і добра бага-

то,
Хай буде світлим кожен

день в житті.
Хай Мати Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.

Колектив Кривківської
сільської ради щиросердечно
вітає з днем народження Крив-
ківського сільсько-
го голову – Михайла
Васильовича По-
вханича – і бажає
шановному іме-
ниннику міцного-
міцного здоров’я,
успіхів у роботі,
здійснення усіх за-
думів і мрій, мирного неба
над головою, родинного затиш-
ку, Божого благословення на
довгі і щасливі роки життя.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Матінка Божа з високо-

го неба
Дарує усе, чого тільки тре-

ба:
Здоров’я міцного і щастя

без ліку,
Щасливого, доброго довго-

го віку.
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Â×ÀÑÍÅ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß
ÒÀ ÎÍÊÎÏÐÅÂÅÍÖ²ß

Нещодавно на Турківщині побував спеціаліст з реконструк-
тивної хірургії,  наш куратор  з онкології, представник
Львівської обласної онкологічної лікарні Ігор Процько.  Мета
візиту –  звернути увагу людей на раннє виявлення онкологі-
чних захворювань.  Ігор Васильович   наголосив на тому, щоби
жінки регулярно проходили мамографічне обстеження, адже,
на превеликий жаль,  в Україні щогодини виявляють  рак мо-
лочної залози у 3 жінок, з яких одна  – помирає.

– Я приїхав, щоби розповісти про ситуацію із онкологічними зах-
ворюваннями, яка склалася в Турківському районі,  На жаль,  стан
речей  не те що поганий, а  дуже поганий, – каже Ігор Процько. –
Якщо порівнювати з минулими роками, не знаю, з чим це пов’язано
– чи то жителі району  не хочуть проходити  медобстеження, чи
лікарі погано працюють, але,  станом  на вересень 2016 року, –  41
відсоток із всіх хворих,  взятих на диспансерний облік, мають чет-
верту стадію онкології.  Ці люди – потенційно невиліковні хворі. Кар-
тина, звичайно, невтішна.

Слід сказати,  що онкологічна  патологія  з кожним роком зрос-
тає. Щодо раку молочної залози, то  медики  вважають, що станом
на 2030-й рік ріст цього захворювання подвоїться.  А взагалі у світі
за рік найбільше помирають  від раку легенів – 1, 3 млн. населення.
На другому місці – рак шлунку, на третьому –  колоректальний рак
(злоякісна пухлина товстого кишечника та прямої кишки),  далі йдуть
– рак печінки та  рак молочної залози.  Насправді на рак молочної
залози помирає в рік  у світі, на відміну від України,  не так багато
жінок, тому що в цивілізованих країнах   уже  навчилися  його   вияв-
ляти на ранніх стадіях  і успішно лікувати. Світ уже має для боротьби
з раком молочної залози  потужну зброю, але  вона, на превеликий
жаль,   не всім доступна. У нашій країні, як правило,  таке лікування
лягає в основному на плечі хворого, навіть забезпечити  хіміотера-
пію  неможливо, бо коштує  вона   величезні гроші. Тому надіємося

Перед початком наради вис-
тупила завкадрів Турківської
КЦРЛ Ольга Писанчин. Вона ого-
лосила наказ про  забезпечен-
ня виплати заробітної плати
медичним працівникам в поточ-
ному році. Згідно   наказу, а та-
кож згідно протоколу зборів ме-
дичних працівників від 14.09.
2016р.,  медичних працівників
пенсійного віку Турківської КЦРЛ
переведено  на 0,5 ставки поса-
дового окладу з  1 листопада по
31 грудня  2016 р.

Згодом кілька слів для висту-
пу взяв головний лікар Турківсь-
кої КЦРЛ Михайло Макарик.
Зокрема він наголосив на тому,
що курс держави на наступний
рік – це сімейна медицина. Ста-

ціонари відходять до другого
рівня надання допомоги. «Яке
буде фінансування первинної
ланки, що таке  центри   первин-
ної  медико-санітарної допомо-
ги – це усе для  нас нове. Основ-
не  завдання при проведенні
реформи в нашому районі   –
максимально зберегти медици-
ну,  підняти її на якісно вищий
рівень та зберегти робочі місця.
Слідом за створенням  первин-
ної ланки, буде й другий рівень.
Тому, вивчаючи вашу думку,  му-
симо знати, даєте  ви згоду на
формування мережі, на ство-
рення  ЦПМСД, чи  ні?»

Детальніше  на питаннях, що
стосуються  проведення медич-
ної реформи, зупинився завіду-

вач поліклінічного відділення
Турківської КЦРЛ Микола Яцку-
ляк.

 – Я не спеціаліст у реформі
охорони здоров’я, як і кожен тут
присутній, – розпочав Микола
Петрович. – Суть у тому, що нам
доводиться приймати рішення у
не зовсім визначених для  цього
умовах,  при відсутності  чіткого
законодавчого  поля. Відколи ми
про медичну реформу говоримо
– це лишень переливаємо з пу-
стого в порожнє. Колишній пред-
стоятель  УГКЦ Любомир Гузар
сказав такі слова: «Кожна зміна
в науці, в суспільстві повинна по-
чатися з дуже простої істини –
ми повинні почати говорити
правду». Ну, а правда  дійсно
негативна. Вона в тому, що ме-
дицина  сьогодні  – в  жалюгід-
ному стані – на рівні  держави,
області, району. Щоправда,   є
окремі  поодинокі структури,
медичні   об’єкти, які оснащені
новітньою апаратурою,  повно-
цінно працюють, надають  ме-
дичну допомогу, але  первинна
ланка, якою була ще за роки
Союзу,  такою й  залишилася,  і
мало що змінилася. Прогресу не
видно.  86 відсотків українців не
задоволені  роботою медичної
галузі. Навіть ми самі, що пра-
цюємо у цій сфері, не задоволені
тим, що  в ній відбувається.  Отже,
реформувати медицину по-
трібно. Відомий давньокитайсь-
кий філософ  Конфуцій казав:
«Робиш-не бійся,  боїшся – не
роби, а не зробиш – загинеш».
Щось подібне постає нині й пе-

ред нами.  Медицина  зараз у
такому стані, як і держава в ціло-
му: або приймемо рішення і  ру-
банемо з плеча, і щось матиме-
мо; або ж, якщо довго думати-
мемо,  загинемо, все розру-
шиться. Тому  маємо поважати
цю  мудрість, це людське над-
бання і приймати радикальне
рішення. Статут про створення
центру первинної медико-сані-
тарної допомоги має бути розг-
лянутий на зборах медичного
колективу, прийнятий до відома,
затверджений на сесії районної
ради.   Щоби можна було прий-
мати  відповідні рішення стосов-
но кадрів – хтось вийде на зас-
лужений відпочинок, а  когось зі
стаціонару, з лікарні, переведуть
працювати  у центр, необхідно
призначити головного лікаря
ЦПМСД, вияснити питання з
фінансуванням, виготовленням
ліцензій і т. ін.  Доступність ме-
дичної допомоги і покращення
якості  її надання – основна
мета медичної реформи.   При
цьому буде діяти принцип «гроші
йдуть за пацієнтом», адже  сьо-
годні вони йдуть за ліжками, бо
потрібно виконати  план
ліжкомісць.  Перевага і основа
гарантування медичної допомо-
ги  – за сімейними лікарями,
яких пацієнти мають обирати
собі самі, і яких, на жаль, сьо-
годні мізерна кількість.  Насе-
лення має мати перелік гаран-
тованих медичних  послуг, які
оплачує держава, а які оплачу-
ють вони самі. Словом, до усьо-
го цього треба  уже поступово
готуватися   й нам,медикам Тур-
ківщини, щоби зміни не застали
нас зненацька А вони, безпе-
речно, будуть, і то кардинальні.

Також перед  учасниками на-
ради з  невеликими лекціями
виступили  профільні  лікарі з
онкології та хірургії.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Кожен другий українець не звертається по медичну допомо-
гу через брак коштів на лікування. Бо за статистикою, 40
відсотків, а насправді, може, й 90, хворих оплачують  лікуван-
ня зі своєї кишені.   І це в країні, де безкоштовна медицина є
гарантована Конституцією ( ст. 49). Тому щось із цим робити
потрібно.  Реформувати медицину намагалися не один раз.
Але  з кожним   новим приходом на посаду того чи іншого
міністра охорони здоров’я, реформа  так і не була розпочата.
Зараз знову активно заговорили про  медичну реформу. Чекає
на неї дехто з надією, а дехто  – з  острахом. Медики не розум-
іють, яким буде їхнє  завтра, а пересічні громадяни побоюють-
ся, що  реформа, навпаки, погіршить їхній  доступ  до медичної
допомоги. Невтішна ситуація з медичною галуззю склалася і
в нашому районі. Особливо із виплатою заробітної плати ме-
дикам.  Та й медична реформа , як мовиться, уже наступає на
п’яти, і потрібно негайно подумати над тим, як  зробити, щоби
від неї була користь усім. Про усе це йшлося на недавній   пла-
новій робочій нараді   працівників ФАПів та  сільських лікарсь-
ких амбулаторій Турківщини, на якій   були присутні заступ-
ник голови Турківської РДА Юрій Лило, головний лікар району
Михайло  Макарик та його заступники.

на позитивні  зміни в охороні здоров’я і на покращення рівня життя
наших громадян,  наголосив виступаючий.   Він також навів такі
факти. В   Америці, Канаді, Австралії лідирує рак простати,  захворю-
вання на рак шийки матки –  у найбільш нерозвинутих країнах –
країнах  Африки.  Щодо України, то в  чоловіків  на першому місці   –
рак трахеї, бронхів і  легень,  на другому –  немеланомні захворю-
вання шкіри,  на третьому –  простата, далі йде  рак шлунку.  У жінок
на першому місці –   рак молочної залози,  за ним   – немеланомні
захворювання шкіри, на третьому – рак  тіла матки. Найбільша зах-
ворюваність на рак молочної залози зафіксована у тих країнах, де є
висока діагностична база для виявлення цієї хвороби,  і, звичайно,
що в цих країнах  і    найменша смертність від раку молочної залози.
Лідирують тут  Бельгія, Англія, Австралія, Канада та  США. У нас
виявляють  набагато  менше на ранній стадії захворювання.  Це
допоможе зробити мамографія, комп’ютерна томографія, МРТ, інші
види діагностики, але, як не прикро, Львівський онкоцентр має  у
своєму розпорядженні два комп’ютерні томографи, які на сьо-
годнішній день не працюють, бо вийшов з ладу  ресурс –трубка, яку
треба замінити – а коштує це 4 млн. грн.. І гроші  на такий ремонт у
найближчому часі  навряд чи виділять.

Щодо раку молочної залози, то це захворювання далеко не нове,
просто зараз його  уже навчилися діагностувати.   До 45 років вели-
кої потреби робити мамографію немає, а після 45 – це має стати за
правило для кожної із жінок. Хоча уже є  зафіксовано поодинокі
випадки раку молочної залози у 15-річному віці.

Ігор Процько закликав жителів Турківщини дбайливо ставитися
до свого здоров’я та  повідомив і приємну новину для жінок:
Львівський обласний онкологічний центр виграв гранд Світового
банку, на суму  2 млрд. грн.  Ці гроші будуть скеровані  на боротьбу з
візуальними формами раку (раком  молочної залози та  раком
шийки матки). Покращення якості лікування і продовження  трива-
лості життя онкохворих – завдання, які ставлять перед собою
міжрайонні скренінгові центри, які  намічено  створити  в області.
Такі центри  невдовзі будуть   працювати у Самборі , Червонограді,
Дрогобичі, Стрию і у Львові. Усі вони  будуть включені до єдиної
комп’ютерної бази і  отримають сучасні  цифрові ( безплівочні) ма-
мографи, де кожна жінка  зможе пройти  детальне обстеження.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого і люблячого брата і
хресного батька – Михайла Ми-
хайловича Яворського із с. Ра-
дич – із 60-річчям від дня на-
родження щиро вітають сестра
Марія, брат Іван, брат о.
Ярослав, сестри
Ольга, Ганна,
Іванна з роди-
нами, похрес-
ники Ігнатій і
Ольга та ба-
жають ювіляру
міцного здоро-
в’я, миру, радості
й достатку, сімей-
ної злагоди, довголіття і рясних
Божих благословінь.

Щастя, злагоди вдома, в ро-
дині,

Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга

дорога,
Хай Вам буде здоров’я від

Бога.
Хай гараздів Вам в хату

прибуде,
Хай світло й радісно буде.
Щоб життя було щедрим,

як літо.
Щастя й долі – на многії

літа.

Працівники Красненської
сільської ради, приватний
підприємець Лозанчин Тетяна
Олександрівна, завідувач Народ-
ного дому Марочка-
нич Марія Миколаї-
вна сердечно віта-
ють із ювілеєм –
60-річчям від дня
народження, яке
святкуватиме 5 ли-
стопада, – сільського
голову Ярослава Івановича Ма-
летича – і бажають шановному
ювіляру, аби доля дарувала тільки
щасливі миті та втілювала усе за-
думане в життя.

Доброго Вам здоров’я, Яросла-
ве Івановичу, довгого і щасливого
віку під Божим і людським благо-
словенням.

Щоб Ваше здоров’я як
кремінь було,

Щоб щастя сімейне його бе-
регло,

Щоб радість завжди була на
порозі,

А лихо в далекій і вічній до-
розі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш
летить

І береже Вас від біди повсю-
ди,

Нехай несе Вам радість кож-
на мить

І благодать Господня з Вами
буде.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
сердечно вітають з ювілейним
днем народжен-
ня  сторожа
лікарні – Михай-
ла Йосифовича
Усика – і бажають
шановному ювіля-
ру доброго здоро-
в’я, невсипущої
життєвої енергії, родинного за-
тишку, благополуччя, Божої лас-
ки у житті.

Хай Бог Вам пошле літа
щасливі

І рівну стрічку сонячних
доріг.

Нехай удача на життєвій
ниві,

Неначе килим, стелиться
до ніг.

«Çäàé êðîâ – äîïîìîæè á³éöÿì ÀÒÎ»
На Турківщині, з ініціативи та за підтримки БЛАГОДІЙНОГО

ФОНДУ АНДРІЯ ЛОПУШАНСЬКОГО, пройде благодійна акція.
Благодійна акція «Здай кров – допоможи бійцям АТО» має на

меті   врятувати якомога більше життів наших воїнів, що захищають
український суверенітет на Донеччині.

Ситуація із донорством крові, в цілому в Україні, є складною, про-
те не безнадійною. Як засвідчує досвід, кожна третя людина протя-
гом життя стикається із потребою в переливанні  крові. А показники
донорства в Україні і наполовину не можуть забезпечити необхід-
ної кількості крові.

Аби покращити ситуацію із донорством крові на Турківщині, та й
загалом в  Україні,  запрошуємо усіх небайдужих поділитися части-
ною себе, щоб врятувати людей, які стоять на варті нашого спокою.
До акції можуть долучитися усі охочі, віком від 18 до 60 років, які є
здоровими на момент здачі крові, що важать більше 50 кг і добре
почуваються. При собі необхідно мати паспорт. Група та резус-фак-
тор крові – не мають значення.

Акція проходитиме 8 листопада 2016 року, з 10 год. 00 хв.
Адреса: Турківська КЦРЛ, с. Завадівка, Військове містечко.
телефон для довідок: 066 95 60 768.

Дмитро ЛУГОВИЙ,
координатор акції.
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Минулої неділі на Турківсько-
му міському стадіоні “Карпати”
футболісти з Борині знову грали
у фіналі, на цей раз уже кубка
району. Суперником їх була
сильна та досвідчена команда
з с.В.Яблунька.

Перед початком поєдинку
гравців та вболівальників при-

вітав голова федерації футболу
Турківщини, капітан боринської
команди Сергій Рик. Він закли-
кав футболістів до чесної
спортивної боротьби, а вболі-
вальників – до толерантності.
Далі, під звучання Гімну Украї-
ни, на стадіоні було піднято Дер-
жавний прапор.

Свисток арбітра Віталія Мори-
коня сповістив про початок
фінальної боротьби за кубок.
Першими в атаку кинулись бо-
ринчани, які уже на перших хви-
линах матчу провели кілька не-
безпечних ударів по воротах
верхньояблуньців. Надзвичайно
важке поле не дозволяло фут-
болістам обох команд макси-
мально реалізувати себе та
продемонструвати усю свою
майстерність. Та це не завади-
ло команді з Верхньої Яблуньки
вдало проводити контратаки. В
одній із них боринський гравець
зфолив у власному штрафному
майданчику. Арбітр призначив
11-метровий удар, який бездо-
ганно реалізував Олег Лутчак.

ÒÓÐÍ²Ð ÏÀÌ’ßÒ² ÌÈÊÎËÈ
ÕÎÄÀÍß ÑÒÀÍÅ ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÈÌ

Минув рік, як з нами немає Миколи Ходаня – одного з найбіль-
ших футбольних талантів останніх двох десятиліть на Тур-
ківщині. Людини, котра всю себе присвятила футболу – як
гравець, як тренер, як організатор. На жаль, швидкоплинна
мить життя Миколи не дозволила реалізувати багато із за-
думаного ним… Та залишились його друзі. Друзі, котрі пам’я-
тають про нього. Продовжують його ідею та втілюють її в
життя. Саме тому, коли постало питання організації турні-
ру пам’яті Миколи Ходаня, - вибір був однозначний – змагання
юнацьких команд 2000-2004р.н з футболу 7х7, адже саме ро-
боті з юнаками Турківщини присвятив Микола своє таке ко-
ротке життя.

Тож 29 жовтня
на поле міського
стадіону «Карпа-
ти» в Турці вийшли
команди юнаків з
Нижнього Висоць-
кого, Нижньої Яб-
луньки, Турки та
Вовчого. В силу
певних обставин
нижньовисочани
спізнились до по-
чатку змагань і
футбольна доля
написала їм про-
вести три підряд заключні поєдинки турніру.

Перші три поєдинки змагань принесли наступні результати:
«Карпати» (Турка) - «Дністер» (Вовче) – 0-0, «Фаворит» (Н.Яб-

лунька) - «Дністер» (Вовче) – 0-0, «Карпати» (Турка) - «Фаворит»
(Н.Яблунька) – 0-3

Заключні три поєдинки було зіграно так: «Дністер»  - «Нижнє Ви-
соцьке»  – 0-1, «Нижнє Висоцьке»  - «Карпати» – 0-2, «Фаворит»  -
«Нижнє Висоцьке»  – 0-3.

Вирішальна гра турніру. Маючи вдосталь часу для відпочинку, ко-
манда з Нижньої Яблуньки, здавалося, повинна була б без про-
блем здолати суперника. Але все виявилось дзеркально навпаки –
гравці Нижньої Яблуньки виглядали дуже втомленими, їм мало що
вдавалося біля чужих воріт. Натомість гравці Нижнього Висоцько-
го, наче не помічаючи двох підряд ігор перед тим, вдало тримали
м’яч та гостро атакували. Як наслідок – два голи Івана Рештея та гол
Миколи Ірода, котрі забезпечили своїй команді перемогу в цій грі та
перше місце на турнірі!

Всі учасники змагань були нагороджені цінними подарунками,
переможці – команда Нижнього Висоцького – отримала Кубок,
футбольний м’яч, медалі та грамоти.

Кращі гравці турніру: кращий бомбардир – Іван Рештей («Нижнє
Висоцьке») – 3 забиті голи, кращий воротар – Юрій Лукачович
(«Дністер»), кращий гравець – Денис Мельник («Карпати»).

Сергій РИК,
голова федерації футболу Турківського району.

У неділю, 30 жовтня, у с.В.Турів пройшов дру-
гий традиційний футбольний турнір “Кубок
осені”. Участь у ньому взяли чотири команди:
Сянки, Верхнє, Завадівка та господарі – В.Турів.

Перед початком поєдинків гравців та вболіваль-
ників привітав із футбольним святом Верхньотур-
івський сільський голова Петро Шкрамко. Він по-
дарував місцевій команді 5 футбольних м’ячів, а
воротареві – ще й футбольну форму та рукавиці.
До привітань також долучився депутат Турківської
районної ради Володимир Копитчак й вручив  вер-
хньотурівським футболістам комплект футбольної
форми.

Після спільного виконання Гімну України, відбу-
лося жеребкування, за результатами якого у пер-
шому півфіналі зустрілися команди з Сянок та
Завадівки. У напруженій та запеклій боротьбі пе-
ремогу здобули останні – 2:1.

У другому матчі за путівку до фіналу боролися
команди В.Турова та Верхнього. Сильнішими вия-
вилися господарі турніру, які мінімально обіграли
суперника – 1:0.

Основний час матчу за третє місце між коман-
дами з Сянок та Верхнього закінчився внічию –

ДИВО-ШАШКИ
У суботу, 29 жовтня, у Львівській науковій бібліотеці відбу-

лися обласні змагання «Диво-шашки» серед команд загально-
освітніх шкіл. Організаторами  виступили обласна федерація
шашок (президент Іван Ільницький) та обласне відділення Ко-
мітету з фізичного виховання та спорту Міністерства осві-
ти і науки України (заступник начальника Ярослав Гаврих).

У змаганнях взяли участь 6 команд з міста Львів та Стрийського
і Турківського районів. Склад команди: 3 хлопчики + 2 дівчинки 2006
р.н. і молодші.

Переможцем впевнено, здобувши перемоги у всіх п’яти матчах,
стала команда Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (тренер Богдан Москаль,
представник команди Володимир Комарницький) за яку виступали
Андрій Кузьо, Володимир Ференц, Ігор Кузьо, Софія Марусяк та
Ірина Малетич.

Друге місце у
команди Ав-
торської школи
«Тривіта» м.Львів
(тренер Тетяна
Осадча). Третьою
стала команда
Дулібського НВК
Стрийського рай-
ону (тренер Ігор
Ганяк).

Команди Туркі-
вської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1 та Авторської
школи «Тривіта»
м.Львів здобули
право представ-
ляти Львівщину на командній першості України з шашок-64 серед
загальноосвітніх шкіл, які відбудуться 16-22 листопада у м. Івано-
Франківськ.

Крім змагань, учні провели змістовну екскурсію по Львову, за що
вдячні за організацію поїздки та виділення автобуса «Школярик»
начальнику відділу освіти райдержадміністрації Наталії Гошівській.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Проте радість верхньояблуньців
була недовгою: уже за 5 хвилин
боринчанин Микола Матляк чу-
довим ударом рахунок зрівняв.
До кінця тайму обидві команди
мали ще по кілька гольових мо-
ментів, однак рахунок так і за-
лишився нічийним – 1:1.

У другому таймі нічого не

змінилося. Команди раз за ра-
зом проводили небезпечні ата-
ки, однак у сітку м’яч більше не
потрапляв. Тож основний час
закінчився внічию. І знову, як і у
фіналі чемпіонату району, на
футболістів чекала серія після-
матчевих пенальті. Тут, як не
прикро, вже вкотре проявилася
вся культура вболівальників.
Замість того, аби залишатися на
трибунах і звідти дивитись про-
биття пенальті, вони хмарою
оточили штрафний майданчик,
що дуже заважало зосередити-
ся як гравцеві, який пробивав
11-метровий, так і голкіперу,
який намагався його відбити.
Неодноразові прохання по гуч-
номовцю  покинути поле і бути
культурними на них не діяли.
Ніяк не подіяла ця ситуація і на
центрального арбітра матчу
Віталія Мориконя. Він, не зважа-
ючи на присутність на футболь-
ному полі сторонніх осіб, розпо-
чав серію післяматчевих пе-
нальті. Хтось потім може заки-
дувати автору, мовляв, нічого

страшного, так було завжди.
Скажу, що так було не завжди,
проте досить часто. Але так бути
не має. Вболівальники повинні
залишатися на своїх місцях і ні в
якому разі не виходити на фут-
больне поле, а арбітр матчу –
не розпочинати поєдинок, тайм
чи серію пенальті доти, поки на
футбольному полі знаходиться
ще хтось, крім його самого, його
колег – бокових арбітрів та 22
футболістів.

Та все ж пробиття 11-метро-
вих таки відбулося. Цього разу
влучнішими були футболісти з
Борині, які перемогли суперни-
ка з рахунком 4:3.

Настала довгоочікувана мить
нагородження учасників та
фіналістів кубка району –2016.
Розпочав її знову Сергій Рик. Він
щиро привітав усіх з футбольним
святом та подякував за посиль-
ну допомогу в його організації та
проведенні Миколі Зубрицькому.
Саме за його кошти було закуп-
лено абсолютно всі нагороди.
Після вітального слова Миколи
Івановича, вони разом вручили
грамоти та футбольні м’ячі всім
учасникам турніру. Також від
імені федерації футболу Турків-
щини Сергій Романович вручив
подяки тим, хто так чи інакше
допомагав футбольній Турків-
щині протягом сезону.

Далі  начальник відділу спорту
Турківської РДА Василь Поточ-
ний  вручив грамоти арбітрам,
які обслуговували матчі фіналь-
ної частини кубка району, а та-
кож – подяку за неоціненну пра-
цю в плані розвитку футболу на
Турківщині голові федерації фут-
болу району Сергію Рику. Ще
кілька грамот та подяк за допо-
могу у проведенні чемпіонату та
кубка району від імені ФСК “Кар-
пати” вручив його директор Олег
Мельник. Далі фіналісти кубка –
гравці В.Яблуньки – отримали
свої срібні медалі, які кожному
одягнули Микола Зубрицький та
голова районної ради Володи-
мир Лозюк, грамоти, а також
грошову премію. І накінець гра-
мотами, медалями, грошовою
премією та красенем-кубком
вони нагородили команду-чем-
піона з смт.Бориня.

Кращим гравцем кубка райо-
ну з футболу визнано Миколу
Шикітку (В.Яблунька) кращим
воротарем – Едуарда Питчака
(Завадівка), а кращив бомбар-
диром став Михайло Леневич
(Завадівка).

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÊÓÁÎÊ ÐÀÉÎÍÓ
ÂÈÃÐÀËÀ ÁÎÐÈÍß

Футбольні вболівальники ще не забули нещодавній фіналь-
ний поєдинок чемпіонату Турківщини з футболу між команда-
ми Борині та Явори. Тоді більшість глядачів вважали фавори-
том матчу саме команду з Борині, однак футбольна доля роз-
порядилася тоді по-іншому. Боринчани зазнали болючої пораз-
ки, програвши серію післяматчевих пенальті, а команда з Яво-
ри, вперше за 18 років, стала чемпіоном району.

1:1. Тож долю бронзового призера вирішила серія
пенальті. З рахунком 6:5 перемогли футболісти з
Верхнього.

Фінальний поєдинок  проходив уже не на зеле-
ному газоні, а на білому, оскільки в середині пер-
шого тайму почав падати лапатий сніг. Він завер-
шився внічию – 0:0. У серії 11-метрових ударів влуч-
нішими були господарі – 3:2. Велика заслуга в цьо-
му воротаря команди Віктора Дуркота, якому вда-
лося відбити 2 удари.

Тож кубок вдруге поспіль залишився у В.Турові.
Команди-учасники були нагороджені цінними по-
дарунками. Кращим бомбардиром турніру став Ми-
хайло Леневич (Завадівка), кращим гравцем –
Андрій Топільницький (Верхнє), а кращим ворота-
рем – Віктор Дуркот (В.Турів).

Учасники турніру щиро вдячні арбітрам Миколі
Житняку та Миколі Гудію, які обслуговували поєдин-
ки, за чесне та справедливе суддівство. Слова по-
дяки футболісти висловлюють також організато-
рам турніру – Верхньотурівському сільському го-
лові Петру Шкрамку та депутату Турківської район-
ної  ради Володимиру Копитчаку. Усі разом вони
щиро вдячні спонсорам проведення спортивного
заходу – Василю Чернянському, Богдану Бринча-
ку, Степанові Шкрамку, Миколі Федючці, Володи-
миру Шкрамку,, і сподіваються, що їхня співпраця
буде продовжуватись і надалі.

Михайло ЩОМАК,
капітан ФК “Турів”.

“ÊÓÁÎÊ ÎÑÅÍ²”
Ó Â.ÒÓÐÎÂ²
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Це лідери громадських се-
лянських організацій, фермери,
сільські та селищні голови, де-
путати місцевих рад від ВО
«Батьківщина», а також делега-
ти від профспілок, сільської ме-
дицини та освіти.

Як заявила лідер «Батьківщи-
ни» Юлія Тимошенко під час
презентації програми розвитку
села, сьогодні врятувати украї-
нське село можна шляхом на-
дання фермерам доступу до де-
шевих кредитів, введенням єди-
ного податку з одного гектара  та
ухваленням закону про сімейні
ферми. Ці кроки дадуть поштовх
для відродження аграрного сек-
тору і життя сільських громад.

«Нам потрібно прийняти за-
кон про стратегію розвитку села,
де буде сформульовано новий
устрій аграрного сектору, плано-
мірний розвиток фермерства.
Такий закон ми зобов’язані на-
працювати, щоб вирвати село з
рук тих, хто хоче розвивати лише
аграрну мафію, аграрні холдин-
ги, аграрні монополії», – наголо-
сила вона.

При цьому політик вкотре
звернула увагу на те, що продаж
сільськогосподарської землі є
неможливим до того часу, поки
в Україні не будуть створені цив-
ілізовані правила для аграрно-
го ринку. Вона звернула увагу, що
в Україні 42 мільйони гектарів,
тобто 72 % території країни – це
родюча господарська земля.

«Земля не може бути товаром
до того часу, поки наші фермери
не будуть мати можливості та га-
рантії, як зберегти цю землю в
своїх руках, передати в спадщи-
ну своїм дітям, обробити її і дати
країні найвищий рівень замож-
ності», – пояснила Тимошенко.

«В Україні натомість різко зни-
жуються показники розвитку
сімейних ферм. Це робить краї-
ну неконкурентною, особливо у
порівнянні з європейськими
країнами. Наприклад, показник

кількості ферм на 1 тис. насе-
лення в Україні та ЄС
відрізняється в десятки разів. У
Греції, наприклад, це 65,29, в

Україні – лише 1,3 господарств.
Неможливо порівнювати Украї-
ну навіть із сусідньою Польщею:
у нас 43 тисячі ферм, в той час
як у Польщі – 2,5 мільйони!» –
акцентувала вона.

«Після реалізації цього плану
дій Україна зможе прогодувати
320 мільйонів людей та увійти
до кола великих аграрних країн.
Ось наша мета, і це наш шлях.
Ми це зробимо!» – підкреслила
Юлія Тимошенко.

На її переконання, українці
можуть бути такими ж заможни-
ми, як американці, канадці чи
данці, адже «Господь дав Ук-
раїні унікальних людей, праць-
овитий і сильний народ та ро-
дючу землю». Але через непро-
фесіоналізм влади українці за
останні два роки доведені до
зубожіння.

«Країна, яка має безпреце-

дентно сильних людей та родю-
чу землю, останній рік скотила-
ся до того, що відносно світових
стандартів харчування людей,
українці споживають лише час-
тину того, що потрібно для збе-
реження життя. Недоїдають
36% м’яса, 43% плодів та ягід,
недоїдають майже 45% молоч-
них продуктів. А 57% українців
недоїдають риби. Ви розумієте,
що це таке? В аграрній країні
люди голодують!» – оголосила
сумну статистику Юлія Тимошен-
ко.

«Нині держава повинна зап-
роваджувати спеціальні програ-
ми, спрямовані на те, щоб
сільськогосподарська продук-
ція, яку вирощують фермери,

була для них прибутковою. Се-
лянин не повинен виготовляти
продукти тільки власного вжит-
ку, він має мати змогу вигідно
продавати вирощену продукцію,
і ці кошти вкладати у модерніза-
цію самого принципу праці на
фермах та полях. Тобто влада
повинна створити необхідні пе-
редумови для того, аби надати
селянам точки збуту продукції»,
-вважає очільник Львівської
«Батьківщини» Михайло Цимба-
люк.

З огляду на це «Батьківщина»
вважає підняття платоспромож-
ності людей головним завдан-
ням, яке стоїть перед партією,
адже без цього не буде шансу
підняти село, аграрну промис-
ловість та місцеве виробництво.

Мирослава ПАВЛИК,
керівник депутатської

фракції «ВО «Батьківщина» у
Турківській районній раді.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ Ó

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÌÓ Â²×Å
29 жовтня в Києві відбулося Всеукраїнське селянське віче, в

якому взяли участь близько 10 тисяч представників з усіх
регіонів України.

Ó  ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÎÑÅÐÅÄÊÓ ÑÎÞÇÓ

ÓÊÐÀ¯ÍÎÊ – ÍÎÂÈÉ
ÃÎËÎÂÀ

У Турківському районі діяльність жіночої організації  Союз
українок відновилась у 1997 році з утворенням Турківського
міського осередку. А у 2005-му відбулись установчі збори Тур-
ківської районної організації.

Районний осередок Союз українок був і є одним з чинників фор-
мування і збереження національної ідентичності : історичної пам’-
яті, духовної традиції, культури, адже всі заходи, що проводять в
рамках Всесвітніх Бойківських фестин чи Світових Конгресів Бойків
за участі союзянок,
були одними з тих, які
мали  найбільш насиче-
ну програму.

Велику увагу РОСУ
приділяє  питанням ро-
динного виховання  як
основі утвердження на-
ціональних цінностей і
гармонійного розвитку
особистості. З цією ме-
тою в районі, спільно з
відділом освіти, прово-
дились конкурси «І сло-
во, і пісня, матусю,
тобі», де наші юні та-
ланти здобували перші
місця в обласному
відборі, перед Вели-
коднем – школи писан-
карства, майстер-класи
з бісероплетіння, ви-
шивки, виготовлення
ляльки-мотанки та ін.

Минулої п’ятниці, 28
жовтня, відбулись
звітно-виборні збори
Турківської районної
організації Союзу украї-
нок. Прозвітувавши про роботу організації за 2015 рік та перше
півріччя 2016 року, голова РО Кароліна Писанчин подякувала всім
учасникам зібрання за підтримку, активну роботу у заходах та по-
просила обрати нового лідера союзянок.

Було  запропоновано кандидатуру  молодої, творчої, перспектив-
ної,  талановитої   Олександри Цуняк – адміністратора відділу з
питань надання адміністративних послуг Турківської РДА, яка близь-
ко 20 років є керівником вокального гуртка районного Будинку ди-
тячої та юнацької творчості, майстринею писанкарства . Після обго-
ворення її було обрано головою. Усі присутні побажали Олександрі
Іванівні успіхів у громадській роботі, консолідації у вирішення про-
блем жінок-бойківчанок .

А Кароліні Степанівні за багатоплідну працю та активну громадську
позицію висловлюємо щиру подяку. Ваш  талант і натхнення, мудрість,
шляхетність і любов до ближнього, шановна Кароліно Степанівно,
творча будівнича енергія і гідність, незламний дух українки-грома-
дянки є взірцем гідного служіння Україні.

Лілія ГОЛКО,
секретар Турківського РО Союзу українок.

Коханого чоловіка, турботливого батька, люблячого дідуся – Ярос-
лава Івановича Малетича – з с. Красне, який відзначатиме 60-річний
ювілей, щиро вітають кохана дружина Любов, люблячі доньки Ок-
сана і Наталя, зять Валерій, онуки Вероніка і Дмитрик, теща Ярос-
лава і бажають дорогому ювілярові міцного здо-
ров’я, радості, миру, благополуччя, Божої опіки.

Тобі сьогодні, рідний, – 60!
Із вдячністю ми хочемо вітати
За мудрість щирих батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад чоловіка, сім’янина,
І за невтомні руки золоті.
Нехай Господь пошле благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Допомогли реалізувати проект
Висловлюємо щиру вдячність Благодійному фонду «Сила краю»,

який за активного сприяння депутата Львівської обласної ради
Михайла Гички, голови Турківської районної ради Володимира Ло-
зюка виділив 13000 гривень на реалізацію проекту Львівської об-
ласної ради із заміни вікон в Народному домі с. В.Яблунька та ре-
конструкції лікарської амбулаторії с. В.Яблунька.

Андрій ФЕДОРЧАК,
Верхньояблунський сільський голова.

І ДАЛІ ПІДТРИМУЮТЬ  СОЛДАТ
Попри всеїдність, «скромність» у потребах, попри тотальну зневагу до всіх, хто бідний,

наших чиновників і можновладців, простий український люд, не маючи таких товстезних га-
манців, як  вони,   й далі скромно  вносить свою лепту у допомогу українським воїнам, які
захищають на передовій, в зоні АТО,  нашу державність, мир і спокій.

Так, відклавши всі свої домашні справи, відпочинок з друзями, незважаючи на негоду,  учні Кривківсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст.. – семикласниці Уляна Кеш і Софія Паленичак, восьмикласник Микола Мотичак і  учень
9 класу Мар’ян Лях –    пішли по селу збирати  добровільні пожертви на допомогу  солдатам.  Таким
чином юні волонтери зібрали 1895 гривень і передали ці  кошти  нашим захисникам.  Дві пари теплих
в’язаних шкарпеток передала солдатам колишня медсестра поліклініки  Анастасія Вовчанчин, Колек-
тив Красненської школи  здав на потреби армії 500 грн. і 5 пакетів  продуктів, працівники Турківського
територіального центру – 200 гривень.  Від Нижньотурівської  сільської  ради передано  в  зону АТО, для
солдатів, –  114 банок закруток, 18 мішків  картоплі, 11 мішків моркви, буряка, 4 упаковки макаронів, 5
упаковок  круп, упаковку печені. Також 11 ящиків різних продуктів  зібрала й передала в зону АТО й
Сянківська сільська рада.

Голова Благодійного фонду «Милосердя»  Мирослава Калинич,  громадський волонтер Марія Матк-
івська висловлюють   щиру подяку усім за небайдужість і проявлене  милосердя.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÎÁÐÅ, ÊÎËÈ ª ÁÅÇÊÎÐÈÑËÈÂ² ÌÅÖÅÍÀÒÈ
Село Красне – одне з найвіддаленіших від районного центру. Зазвичай в таких населених пунктах

маємо й найбільше проблем, зокрема в соціально-культурній сфері. Але тішить душу те, що є безкорис-
ливі меценати, які за першим проханням готові допомогти. Серед таких – депутат Львівської обласної
ради, головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка. За його сприяння, благодійний фонд
«Сила краю» виділив нам 8 тис. грн. для співфінансування будівництва сільського Народного дому.
Велику допомогу, окрім Михайла Михайловича, надали й голова   Турківської районної ради Володимир
Лозюк та ще один депутат Львівської обласної ради, директор ДП «Боринське лісове господарство» –
Михайло Ільницький. Це завдяки їм нам вдалося  зробити фундамент під майбутню культосвітню спо-
руду й віриться, що в недалекому майбутньому будівництво буде продовжено.

Громада с. КРАСНЕ.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Куплю шкіру ВРХ. Продам
причіп до легкового автомобіля.
Тел.: 0973410398; 0668015338.

Воловецьке КП «Агрошлях-
буд» за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький р-н, За-
карпатська обл. реалізує щебінь
різних фракцій та надає транс-
портні послуги. Оплата
здійснюється готівковим та без-
готівковим розрахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996,
0970633997, (03136)25321,
(03136)25322.

Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58,   095-230-

41-81,  067-541-62-24
Зарплата  – від 3000 грн.

Робота та візи в Польщу
– Безкоштовні вакансії в

Польщі для жінок, чоловіків та
сімейних пар;

– допомога у відкритті робо-
чих та шенген віз.

Працюємо без передоплати.
Тел.: 0681374130,

0990007640.

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.
Можливо без стажу роботи.
Робота для жінок, сімейних

пар.
Вакансії на заводи та готелі.

Роблю візи.
Тел.: 0988356134 (Віталій).

Терміново продається буди-
нок в с. Лужок Верхній Старо-
самбірського району – на
ділянці 25 сот. + 3 ділянки по 20
сот.

Планування: 4 кімнати, кухня,
коридор, ванна з водопрово-
дом, з євроремонтом.

Нова покрівля зроблена су-
часною бляхою.

Опалення – комбіноване,
електроводяне, дровами, газ.

Продається з меблями.
Ціна – договірна.
Телефони: 0984500951;

0677986627.

Загублені посвідчення – ВС
020527, від 20 жовтня 2010 р.,
та ВС 020528, від 20 жовтня
2010р., видані відділом у спра-
вах сім’ї та молоді Турківської
РДА на ім’я Вероніки Степанів-
ни Хащівської і Марії Степанів-
ни Хащівської, вважати не-
дійсними.

Продається хата двоповер-
хова в с. Присліп, 2 га поля при-
ватизованого, стайня, 2 шопи.

Тел.:0991232430.

Колектив працівників ДП «Турківське лісове господарство» вис-
ловлює щире співчуття робітнику лісгоспу Богдану Володимировичу
Хомину з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Ольги Петрівни.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття медсестрі поліклінічного відділення Стефі
Іванівні Годованець з приводу тяжкої втрати – смерті брата –Онуф-
рія.

Колектив Нижньотурівського НВК висловлює щире співчуття вчи-
телю хімії Ганні Василівні Большак з приводу тяжкої втрати – смерті
брата – Степана Васильовича Копитчака.

Колектив Нижньотурівської сільської ради, працівники установ
та організацій с. Н.Турів висловлюють щире співчуття техпрацівниці
сільської ради Любові Степанівні Гемі з приводу великого горя –
передчасної смерті сестри – Ольги.

Загублене пенсійне по-
свідчення №127974, видане
УПФУ у Турківському районі на
ім’я Романа Томовича Кірди,
вважати недійсним.

Загублену печатку приватного
підприємця Андрія Петровича
Рошка, вважати недійсною.

В с. Торчиновичі Старосамбі-
рського району продається при-
ватизована земельна ділянка,
площею 0,16 га.

Ціна – договірна.
Тел.: 0689908125. Марія.

Пропонуються газоблоки
AEROC D300, стінові та перего-
родочні будівельні блоки, а та-
кож цемент, пісок та щебінь.
Тел.096-8305989.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ!
Звертаємось до всіх небайдужих!!!
Благодійна організація «Фонд допомоги малозабезпеченим

сім’ям та сім’ям учасників АТО» готує поїздку в зону проведення
антитерористичної операції до наших воїнів із Турківського району.
У зв’язку з цим проводиться збір продуктів харчування (в пріоритеті
картопля, сало, готові вареники, залиті смальцем).

Майте на увазі, що продукти, які швидко псуються, нести не по-
трібно.

Збір проводитиметься до 10 листопада 2016 року у приміщенні
Фонду.

Організаторами поїздки є Володимир Саврук (голова Правління
Фонду), Ганна Страшевська (волонтер, співзасновник Фонду), Ген-
надій Бенкеч (волонтер, депутат Турківської міської ради), Володи-
мир Хомин (співзасновник Фонду, директор Турківського
РЦСССДМ). 

Телефон для контактів: 0956009236.
НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЬ БАЙДУЖИМИ!
Допомогу приймають у приміщенні Фонду за адресою: м. Турка,

вул. І. Франка, 33 ( колишнє приміщення світлотехнічного заво-
ду).

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї, ВС
№044056, видане відділом у
справах сім’ї, молоді та спорту
Турківської РДА 06.12.2010 р. на
ім’я Соломії Володимирівни Зе-
ман, вважати недійсним.

Перша зустріч була вражаюче теплою. Коли я зайшла
в БДЮТ  і побачила учнів  зі Львова, то зрозуміла, що
вони такі ж самі, як і наші діти – прості, доброзичливі,
ввічливі. Дівчата приємно посміхалися до мене, не ви-
казуючи своєї втоми з дороги.  Опісля  керівник Галина
Дорош повела гостей в музей «Бойківщина», де  їм  роз-
повіли про  побут наших предків. Згодом всі захоплено
розглядали наше невеличке місто і  багато фотографу-
валися. Ну, а примхлива погода немовби оголосила нам
війну: дощик мерехтів, під ногами –  болото А  ми все
одно, незважаючи ні на що, вирішили розпалити багат-
тя на  території  Будинку творчості і напекти  картоплі,
зварити  юшку,  підсмажити сало, аби почастувати гос-
тей  смачними турківськими  наїдками. Та перед цим я
вирішила познайомити наших гуртківців із львівськими.
Діти в  танцювальному залі БДЮТу посідали всі вперем-
ішку і почали брати один в одного невеличке інтерв’ю.
Після цього кожен з присутніх  розповідав, що цікавого
він дізнався про свого нового товариша.  Діткам було
цікаво та  весело; не менш цікаво було і нам, керівни-
кам гуртків. Після знайомства всі дружно попрямували
до багаття. Обід був смачний. Та й взагалі, на природі
їсти завжди смачніше, а особливо в такій веселій і това-
риській компанії. Хоча мряка, що стояла надворі,  хоті-
ла  все зіпсувати, нічого у неї не виходило - всі були  за-
доволені.  Пізніше керівник гуртка  Олександра Цуняк
для наших гостей разом зі своїми дітками провела май-
стер- клас з вокалу.  Усі дружно  співали  гарних украї-
нських пісень.  Несподівано наші гості вирішили  відвіда-
ти цікаву місцину -  озеро в колишньому кар’єрі. Я й

сама неодноразово бувала там в хорошу погоду.  Скажу
чесно: від побаченого серце починає битися  швидше,
така  краса, що й слів не вистачає, аби її описати. Дощ
падав все сильніше,  нагадуючи нам про свої примхи. Та
ми розпустили пара-
сольки і все одно, не
здаючись, ішли до запо-
вітної мрії. Ніхто наче й
не помічав болота, що
місилося під ногами. По-
гляди всіх були звернені
на наші дивовижно кра-
сиві гори, вкриті сивим  ту-
маном. І ось воно, озе-
ро,  - замріяне, спокій-
не, встелене мрякою,
приготовлене  до  зимо-
вого відпочинку, а на-
вкруги –  велетенські ка-
мені. Ми здалека милу-
вались цим  чудовим
краєвидом. Діти фото-
графувалися і були в за-
хопленні від побаченого.

Дорога назад була ще
цікавішою, оскільки ми, заговорившись, звернули не на
той шлях і мало не вийшли біля поліклініки.  Але  ця
пригода надзвичайно сподобалась дітям,  вони навіть
жартували, що буде про що згадати.  Завчасно  зрозумі-
вши помилку, звернули на потрібну стежку і вже за дек-

ілька хвилин були біля  Будинку творчості. Я йшла з ма-
ленькою дівчинкою зі Львова. Коли я розпитувала щось
про її рідне місто, вона неохоче, зморщивши носик, відпо-
відала:  «Та що там той Львів..., а ось Турка,  тут  так
гарно, така природа, така краса!»  Я подумала, як бага-
то жителів нашого міста не цінують землю, на якій  жи-
вуть, як бездумно нищать природні ресурси, засмічують
навколишнє середовище, але ж наше місто таке пре-
красне і  сюди могло б приїжджати так багато туристів!

 Час  минув швидко, ми  всі були щасливі і радісні, а
львівські гості  трохи  втомилися, адже, мабуть, не дуже
звикли до таких походів.  Всі діти подружилися і пообі-
цяли  вести листування в соцмережах. До речі, нещо-
давно і я отримала дуже приємні і теплі відгуки від юних
львів’ян. Вони  пишуть,  що з великим задоволенням
відвідали б наше місто знову. А  чому б і ні? Адже Турків-
щина – це незвичайна перлина Карпат, котра  прекрас-

на в будь-яку  пору року, при всякій погоді, де живуть
надзвичайно талановиті люди і де є завжди на що  по-
дивитися.

Марія ЯВОРСЬКА,
керівник  гуртка «Юні  журналісти» БДЮТ.

ÍÅÇÀÁÓÒÍ²  ÂÐÀÆÅÍÍß ÎÒÐÈÌÀËÈ
ÃÓÐÒÊ²ÂÖ² Ç² ËÜÂÎÂÀ ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
Похмурого осіннього дня, коли мерехтливий дощик з  самого ранку  стукав у шибку, ніщо не обіцяло

надзвичайних вражень. Та все ж ми,  керівники гуртків – Марія Бачинська,  Марія Яворська та Галина
Дорош –  з нетерпінням чекали прибуття електропоїзда, в котрому до нас їхали дорогі гості зі  Львова –
керівник гуртка крою та шиття  Валентина  Козачук  та керівник хореографічного гуртка  Галина
Мота  разом  зі своїми вихованцями.

Нежить (риніт) припиняється,
якщо вставити в ніс тампони, змо-
чені цибулевим соком, і глибоко
подихати ротом. Непогано у
свіжовичавленому морквяному
соку розчинити таку саму кількість
за об’ємом натурального меду й
закапувати в кожну ніздрю по 4-6
крапель розчину 4-5 разів на
день.

Гайморит на початковій стадії
припинить розвиватися, якщо
змішати по 1 ч.л. міцної заварки
чорного чаю й аптечної настоян-
ки евкаліпту, розчинити в суміші 1
ч.л. меду й закапувати в кожну
ніздрю по половині піпетки роз-
чину тричі на день протягом 3 днів.


