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 В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
          ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 25 СЕРПНЯ 1990 РОКУ

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

Освітяни Турківщини та об’єднана територіальна
організація працівників освіти та науки  Турківської
міської та Боринської селищної об’єднаних територі-
альних громад щиросердечно вітають колишнього
завідувача методкабінету відділу освіти, а нині – заві-
дувача сектору освіти відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Боринської селищної ради – Ната-
лію Миколаївну Дуду зі славним ювілеєм.

Колеги по роботі бажають ювілярці міцного-міцно-
го здоров’я, родинного тепла, благополуччя, любові
від рідних та шани від людей.

Шановна Наталіє Миколаївно, хай у вашому житті
завжди світить ясне сонечко, а в затишну домівку при-
ходять тільки добрі люди і прино-
сять приємні новини. Будьте щас-
ливі, здорові на радість родині.
Господньої опіки на многії і благії
літа.

Хай кожен день ясніє небом
чистим,

Світанки сяють, скупані в
росі,

У серці радість розквіта
іскриста

І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро завжди дарує

світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

У середу, 22 лютого, відзначив  65-річний ювілей
житель с. Гусне – Микола Миколайович Мацько. З цієї
нагоди його щиросердечно вітають дружина Галина,
теща Теодозія, швагри –Іван, Василь, Микола  та
Андрій; брати дружини – Іван, Ігор, Сергій та їхні дру-
жини – Валентина, Ірина та Іванна; сестри дружини –
Любов, Наталія, Поліна та Марія, а також діти, онуки,
племінники, похресники, та вся велика дружна роди-
на.

Рідні бажають ювілярові міцного здоро-
в’я, родинного щастя, добра, щоденної
Божої опіки на довгий щасливий вік.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного, щастя без ліку,
Щасливого, доброго, довгого віку!

Працівники управління Держпродспоживслужби
Турківщини вітають з 70-річним ювілеєм свого колегу,
досвідченого фахівця, добродушну, щиру та доброзич-
ливу людину, помічника лікаря-епідеміолога Самбі-
рського районного управління ГУ ДМСС у Львівській
області – Богдана Миколайовича Писанчина – і щиро
бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, без-
межного щастя, радості, родинного тепла,
невичерпної життєвої енергії, миру,
спокою на довгі прийдешні роки.

Хай щастя не відходить від
порога,

А Матір Божа Вас до серця
пригорта,

А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч з Вами Ангел  Ваш ле-

тить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить
Родина любить, поважають люди.

ÇÂ²Ò ÃÎËÎÂÈ
ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯

ÐÀÄÈ  ÇÀ 2022 Ð²Ê
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м. Турка (КЦ “Україна” (кінотеатр)
Ïî÷àòîê – î 13.00 ãîä.

Запрошуємо усіх жителів громади до активної
участі та діалогу.

Ë²ÑÈ ÊÀÐÏÀÒ –
Ó ÑÏÀÄÙÈÍ² ÞÍÅÑÊÎ

Нещодавно на засіданні Національної комісії у спра-
вах ЮНЕСКО було запропоновано розглянути мож-
ливість внесення нового серійного транснаціаональ-
ного об’єкта «Праліси та старовікові хвойні ліси Кар-
пат» до списку всесвітньої спадщини «ЮНЕСКО».

Було затверджено персональний склад сектору природ-
ної спадщини Національної комісії у справах ЮНЕСКО. До
нього увійшов і фахівець НПП «Бойківщина». А відтак є
велика ймовірність, що старовікові та природні ліси парку
можуть бути внесені до всесвітньої спадщини цієї автори-
тетної міжнародної організації

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Педагогічний колектив
Нижньовисоцької г імназії
щиро вітає з ювілейним
днем народження – 50-
річчям (яке святкував 22
лютого) – вчителя мистецт-
ва – Михайла Івановича
Федька – і шле найщиріші
вітання з нагоди ювілею.
Нехай у Ваших задумах зав-
жди буде мудрість, на ро-
боті – підтримка, вдома –
увага, у серці – світло.

Бажаємо миру, добра,
довголіття,

Хай вистачить щастя
на ціле століття.

Хай скрізь буде лад – на
роботі, в сім’ї,

І радість на серці і хліб
на столі.

Здоров’я міцного і щас-
тя без краю –

Усього найкращого ко-
леги бажають.

Хай Матінка Божа – Ца-
риця Свята –

Дарує щасливі і довгі
літа.

АВТОБУС ДЛЯ
МОРСЬКИХ ПIХОТИНЦIВ

На початку лютого Турківщину, уже вкотре, відвідав добрий товариш, щирий
меценат та партнер міської ради, підприємець із міста Граніце  (Чеська республ-
іка) Ярослав Тврдон. До слова, в Турці він далеко не перший раз. З початку повно-
масштабного вторгнення росії, разом із владою міста та колегами по бізнесу, він
уже 6 разів привозив гуманітарну допомогу. А нещодавно пан Ярослав подарував
для українського війська автобус, марки Мерседес Бенц, який обладнаний кухнею
(газова плита, кухонне приладдя, умивальник), пральною машиною, душовою каб-
іною, автономним 12-кіловатним генератором, місцем для відпочинку. Все це для
того, щоб українські воїни тут могли відпочити, набратися сил і наблизити пере-
могу. В разі потреби, автобус можна використовувати для евакуації поранених,
зрештою, як і для інших військових цілей.

Важливим є те, що пан Ярослав, заїхавши в Турку, вирішив особисто подолати маршрут,
протяжністю більше 1300 км до міста Покровськ, що на Донеччині, де дислокуються
морські піхотинці.
Щоправда, компанію
йому скали перший за-
ступник Турківського
міського голови Олег
Гришканич, секретар
міської ради Олек-
сандр Гвоздінський та
працівник міської
ради Микола Ференц,
який в дорозі також
сідав за кермо автобу-
са, щоб пан Ярослав
міг перепочити.

Перед відправленням з Турки, до гуманітарної допомоги, що привіз пан Ярослав з
Чехії, наші волонтери довантажили автобус продуктами харчування, медикаментами,
смаколиками. Також меценат доправив до України два позашляховики, які скеровано у
зону бойових дій.

Турківський міський голова, Ярослав Паращич, щиро вдячний жителям міста Граніце,
тутешній владі, з якою налагоджені добрі стосунки, пану Ярославу, волонтерам Турківсь-
кої громади, навчальним закладам за надані продукти харчування, багатьом небайду-
жим жителям, які дали кошти на придбання пального для автобуса. Також він висловив
надію на подальшу плідну співпрацю з чеськими колегами, які, як Україна, зокрема ЗСУ,
наближають перемогу.

Діана ГАРБАДИН,
студентка IV курсу факультету журналістики ЛНУ ім. І.Франка.

ÕÎ× Â²ÉÍÀ ÂÍÎÑÈÒÜ ÊÎÐÅÊÒÈÂÈ…
На превеликий жаль, у 2022 році органи влади та місце-

вого самоврядування, через військові дії в Україні та
обмеження фінансування, а часто і зовсім призупинення
капітальних видатків, не в повному обсязі змогли зреа-
лізувати намічені плани. Не винятком є і Турківська те-
риторіальна громада. Але життя триває, і людей ціка-
вить, що ж міська рада має намір зробити у поточному
році, в плані ремонту доріг та вулиць.

Як повідомив редакцію голова Ярослав Паращич, запланова-
но провести поточний ремонт з укладання другого шару асфаль-
тного покриття – від перехрестя автодороги Н-13 Львів-Ужго-
род та вул. І.Франка, далі – вулиці Молодіжна, В.Стуса, Міцкеви-
ча (до залізничного вокзалу), протяжністю близько 2,5 км. На це
передбачається 12 млн. грн. Хоча зрозуміло, що цього недо-
статньо, адже приблизна вартість робіт становить 20 млн. грн.
Наразі триває процес виготовлення документації, а роботи мож-
на буде розпочати у липні чи серпні місяці. Також заплановано
укладання бруківки на площі Ринок (біля податкової інспекції та

довкола ратуші), але перед тим тут потрібно зробити водовідве-
дення. Міська рада закупить бруківку і, при її наявності, можна
буде профінансувати  роботи. Є бруківка, закуплена ще у 2021
році, для укладання на початку вул. Шевченка (поблизу центру
зайнятості). Було б добре, якби до цих робіт долучилися
підприємці. Є готова документація на ремонт – від перехрестя
вулиць С.Стрільців, Міцкевича та майдану Шевченка – до скуль-
птури Божої Матері в центрі міста, вартістю 8 млн. грн. Хоча,
враховуючи сьогоднішні ціни, ця сума стане більшою.

Замовлено виготовлення проектної документації на ремонт
дороги у селі Присліп та дороги Турка-Ільник. Дев’ять мільйонів
гривень – на ділянку від Завадівки до Лосинця (Ріки) пообіцяла
виділити Львівська обласна військова адміністрація, 5 млн. грн.
виділить міська рада. Таким чином, можна буде зробити ділян-
ку, протяжністю 1,5 км. А загалом, щоб відремонтувати всю
дорогу Турка-Ільник, потрібно 50 млн. грн.

Як і в попередні роки, міська рада виділила 1 млн. грн. на
закупівлю гравію для ремонту комунальних доріг. Також прид-
бає 10 тонн холодного асфальту та 5 машин ін’єкційно-струме-
невої суміші для латання ям. Плани – обнадійливі. Дав би Бог,
щоб їх вдалося реалізувати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Звіт розпочався з вико-
нання Державного Гімну.
Затим, хвилиною мовчання
присутні вшанували 14 за-
гиблих Героїв – вихідців з
громади, зрештою, як і всіх,
хто віддав життя за Неза-
лежність держави. З огля-
ду на воєнний стан у країні,
доповідь Михайло Мико-
лайович розпочав з питань,
що стосуються цих тривож-
них подій. Так з початку
війни в Боринську громаду
прибули 2294 внутрішньо
переміщені особи. Зареєст-
рувались як ВПО – 1973, а,
на даний час, в громаді про-
живає 336 таких осіб. З них
– 219 жінки та 117 – чолов-
іки. В тому числі – 103 дити-
ни. Важливою складовою у
цьому контексті є створен-
ня в громаді координацій-
ного центру для прийому
внутрішньо переміщених
осіб, при якому діє пункт
видачі гуманітарної допо-
моги. Михайлор Миколайо-
вич відзначив, що за час воє-
нного стану Боринський гу-
манітарний штаб отримав
допомогу від гуманітарної
організації «Клаптик надії»,
міжнародної громадської
організації « Асоціація ми-
лосердя «Емануїл», благо-
дійного фонду «Рокода».
Активно включилися у во-
лонтерство старости грома-
ди та чимало жителів. Зав-
дяки працівникам селищ-
ної ради, які щомісячно
жертвують свій одноденний
заробіток на підтримку ЗСУ,
зібрано 212000 грн. За ці
кошти придбано багато ко-
рисних та потрібних речей
для війська.

Важливим у роботі селищ-
ної ради було те, що в мину-
лому році злагодженій ко-
манді вдалося розробити і
затвердити стратегію роз-

витку на 2022-2027 роки.
Підготовлено 126 проектів.
На це, як наголосив допов-
ідач, з бюджету не витраче-
но жодної копійки.  Також
розроблено інвестиційний
паспорт громади. Інвестору
запропоновано 12 земель-
них ділянок та 1
об’єкт нерухо-
мості (мінераль-
на вода в
с.Івашківці). Залу-
чено 4-х інвес-
торів у галузі
сільського госпо-
дарства. Їм здано
в оренду 3756,1
га землі
с і ль с ь к о г осп о -
дарського при-
значення. В ре-
зультаті селищ-
ний бюджет отримав додат-
кові надходження, в сумі
1375,5 тис. грн. У селищі
було відкрито аптеку, де
створено 2 робочі місця, а
також автозавправку (9 ро-
бочих місць). До бюджету
надійшло 169,6 тис. грн. ак-
цизного збору. В поточному
році цього виду податку зап-
лановано в сумі 1,2 млн. грн.

Доступно і зрозуміло Ми-
хайло Миколайович доповів
інформацію, що стосується
фінансової діяльності, зок-
рема ріст по наповненню
бюджету. Якщо в 2021 році
виконання становило
116,4%, то в минулому –
119,6%. Загалом Боринсь-
ка громада в рейтингу гро-
мад Львівщини сьогодні
знаходиться на 55-му місці
із 73, а в Самбірському рай-
оні – на 4-му  з 11-и. В дета-
лях було проаналізовано
структуру доходів та ви-
датків.

Є успіхи у сфері капіталь-
ного будівництва, зокрема

відремонтовано й облашто-
вано центр надання адмін-
істративних послуг, в ре-
зультаті реалізації трьох
проектів, загальною варті-
стю 8862,869 тис. грн.
Відремонтовано й адміні-
стративне приміщення се-
лищної ради, на суму
2364,704 тис. грн. Кошти
виключно місцевого бюд-
жету.

Значну увагу селищний го-
лова приділив освітній га-
лузі.  У 24-х школах на-
вчається 2774 учні, працює
487 педагогів та 256 техніч-
них працівників. Середня

наповнюваність класів – 12
учнів, при розрахунку освіт-
ньої субвенції – 15.
Мінімальна наповненість –
7 учнів – у Нижненському
ЗЗСО І-ІІ ст., максимальна
– 17 – у Нижньояблунсько-
му ОЗЗСО І-ІІ ст. На одного
учителя припадає в серед-
ньому 6 учнів.

У громаді досить високі
видатки на одного учня. При
розрахунковому показнику
Мінфіну 31300 грн., в Борині
він становить 38100 грн.
Для порівняння, у Кривкі-
вському ЗЗСО І-ІІ ст. – 82700
грн., у Верхньояблунському
ЗЗСО І-ІІІ ст. – 21300 грн. З
цього випливає, що давно
назріла реформа закладів
освіти. І якщо її не провести
швидко, то з кожним роком
фінансові проблеми нако-
пичуватимуться.

Спецфонд бюджету роз-
витку освітньої галузі склав
2928,0 тис. грн., в тому числі
селищний бюджет –
2270,550 тис. грн., облас-

ний бюджет – 657,45 тис.
грн. Михайло Миколайович
у деталях зупинився та
тому, що вдалося зробити
за ці кошти, а також звер-
нув увагу, що у 2021-2022 ро-
ках було освоєно 5302,498
тис. грн. на будівництві Ли-
бохірського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Сфера культури. На ре-
монт центру культури та
дозвілля смт. Бориня витра-
чено близько 150 тис. грн.
Працівники брали участь у
різноманітних заходах, зок-
рема  «Святі хліба», екого-
стині «Бойківська зима»,
фестивалі колядок «Нова
радість стала».

Громада має добру
співпрацю з розвитку туриз-
му, в рамках проекту Євро-
регіон «Карпати-Україна».
Активно розвивається і

спорт. Зокрема на
проведення та орган-
ізацію змагань було
витрачено у минулому
році 124,5 тис. грн.
Важливим є влашту-
вання в смт. Бориня
спортивного майдан-
чика зі штучним по-
криттям.

За кошти селищно-
го бюджету проведено
капітальний ремонт ІІ
поверху КНП «Бо-
ринська районна

лікарня», облаштовано сто-
матологічний кабінет, на
суму 1001,6 тис. грн. Прид-
бано цифрову рентгенівсь-
ку установку, вартістю
4955,0 тис. грн.  Лікарня от-
римала стоматологічне
крісло від Благодійного
фонду сім’ї Доскіч.

Детальну інформацію оз-
вучив Михайло Миколайо-
вич і щодо сфери надання
соціальних послуг, проана-
лізував роботу служби у
справах дітей, звернення,
які надходили до селищної
ради. У 2021 році їх було
4814, а минулого року –
21764.

На завершення Михайло
Шкітак відповів на ряд за-
питань, які стосуються жит-
тєдіяльності громади.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
 Про завдання і перспек-

тиви Боринської громади
на 2023 рік, як і питання
благоустрою (що зробле-
но і що заплановано зро-
бити) ми розповімо у на-
ступному номері.

ÇËÀÃÎÄÆÅÍÀ ÊÎÌÀÍÄÍÀ
ÐÎÁÎÒÀ ÄÀª ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Минулої неділі в Боринській територіальній громаді
відбулася знакова подія. Вперше з публічним звітом
за проведену роботу у 2022 році та завданнями на 2023
рік виступив селищний голова Михайло Шкітак. На-
перед варто наголосити, що звіт був систематизо-
ваний і структурований, підготовлений професійно,
з відображенням найменших деталей. Більш ніж дво-
годинний виступ супроводжувався інформативними
слайдами.
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«Вітаю всіх мешканців Турківщини.
Я не знаю, чи вам відомо, скільки лю-
дей проживало в Турківському повіті,
станом на 1939 рік. Але, оскільки я є
вихідцем з цього регіону, то ділюся з
вами цією інформацією. Зараз я вза-
галі не маю екскурсій, тому пропо-
ную інший тип екскурсії, а саме: екс-
курсію в минуле ваших предків.

1) В місті Турка проживало 11000
мешканців, з них: 4500 українців, 1900
поляків, 4550 євреїв та 50 німців;

2) В селі Бориня проживало 2520
мешканців, з них: 1720 українців, 300
поляків, 350 євреїв та 150 німців;

3) В селі Багнувате проживало 510
мешканців, з них: 485 українців, 5 по-
ляків та 20 євреїв;

4) В селі Беньова (тепер частина
села в Україні, а частина – в Польщі,
але не існує) проживало 870 меш-
канців, з них: 755 українців, 25 поляків
та 90 євреїв;

5) В селі Бережок проживало 330
мешканців, з них: 320 українців та 10
євреїв;

6) В селі Бітля проживало 2230 меш-
канців, з них: 2050 українців, 10 по-
ляків та 170 євреїв;

7) В селі Боберка проживало 2110
мешканців, з них: 2020 українців, 30
поляків та 60 євреїв;

8 ) В селі Ботелка Нижня (тепер
Нижнє) проживало 1090 мешканців,
з них: 1000 українців, 10 поляків та 80
євреїв;

9) В селі Ботелка Вижня (тепер
Верхнє) проживало 910 мешканців, з
них: 840 українців та 70 євреїв;

10) В селі Буковець (не існує, тепер
Польща) проживало 600 мешканців,
з них: 580 українців, 10 поляків та 10
євреїв;

11) В селі Бусовисько  проживало

ÍÀÑÅËÅÍÍß ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ
ÏÎÂ²ÒÓ Â ÄÎÂÎªÍÍÈÉ

ÏÅÐ²ÎÄ ÇÀ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÞ
ÎÇÍÀÊÎÞ

Останніми десятиліттями всі, хто цікавиться історією, мають змо-
гу ознайомитися з різними архівними документами, та й навіть такими,
які в часи радянського союзу, були під грифом «Секретно». Для широко-
го загалу населення ці дослідницькі розвідки є завжди цікавими, адже лю-
дина пізнає щось нове, має можливість аналізувати та співставляти.

Сьогодні хочемо представити читацькій аудиторії надзвичайно цікаву
інформацію, яку опрацював та систематизував екскурсовод зі Львова
Олег Батько. Подаємо пряму мову: 1220 мешканців, з них: 1180 українців,

30 поляків та 10 євреїв;
12) В селі Бистре (тепер Польща)

проживало 620 мешканців, з них: 605
українців, 5 поляків та 10 євреїв;

13) В селі Хащів проживало 990
мешканців, з них: 970 українців та 20
євреїв;

14) В селі Дністрик-Дубовий прожи-
вало 760 мешканців, з них: 750 ук-
раїнців та 10 євреїв;

15) В селі Дністрик Головецький (те-
пер Дністрик) проживало 740 меш-
канців, з них: 690 українців, 10 поляків
та 40 євреїв;

16) В селі Довжки проживало 660
мешканців, з них: 610 українців, 5 по-
ляків та 45 євреїв;

17) В селі Дидьова (не існує, тепер
Польща) проживало 1370 мешканців,
з них: 1320 українців, 10 поляків та 40
євреїв;

18) В селі Дзвиняч Горішній (не
існує, тепер Польща) проживало 1770
мешканців, з них: 1580 українців, 25
поляків та 165 євреїв;

19) В селі Галівка проживало 730
мешканців, з них: 720 українців та 10
євреїв;

20) В селі Гнила (тепер Карпатсь-
ке) проживало 1250 мешканців, з них:
1190 українців та 60 євреїв;

21) В селі Головецько проживало
2160 мешканців, з них: 2090 українців
та 70 євреїв;

22) В селі Головське проживало
1130 мешканців, з них: 1090 українців,
30 поляків та 10 євреїв;

23) В селі Грозьово проживало
1310 мешканців, з них: 1275 українців,
5 поляків та 30 євреїв;

24) В селі Нижнє Гусне проживало
450 мешканців, з них: 440 українців та
10 євреїв;

25) В селі Верхнє Гусне проживало

1390 мешканців, з них: 1320 українців,
5 поляків та 65 євреїв;

26) В селі Гвоздець проживало 800
мешканців, з них: 770 українців, 5 по-
ляків та 25 євреїв;

27) В селі Ільник проживало 2640
мешканців, з них: 2390 українців, 5
поляків, 65 латинників та 180 євреїв;

28) В селі Ісаї проживало 2170 меш-
канців, з них: 2090 українців, 20 по-
ляків та 60 євреїв;

29) В селі Івашковець проживало
380 мешканців, з них: 370 українців, 5
поляків та 5 євреїв;

30) В селі Яблінка Нижня (тепер
Нижня Яблунька) проживало 2740
мешканців, з них: 2340 українців, 195
поляків, 200 євреїв та 5 німців;

31) В селі Яблінка Вижня (тепер
Верхня Яблунька) проживало 1910
мешканців, з них: 1820 українців, 5
поляків та 85 євреїв;

32) В селі Яблунів проживало 920
мешканців, з них: 810 українців, 10
поляків та 100 євреїв;

33) В селі Ясениця-Замкова прожи-
вало 1860 мешканців, з них: 1760 ук-
раїнців, 60 поляків та 40 євреїв;

34) В селі Ясінка Масьова (тепер
Ясениця) проживало 1100 мешканців,
з них: 1040 українців, 20 поляків та 40
євреїв;

35) В селі Ясенка-Стецьова прожи-
вало 340 мешканців, з них: 340 ук-
раїнців;

36) В селі Явора проживало 2500
мешканців, з них: 2320 українців, 90
поляків та 90 євреїв;

37) В селі Яворів проживало 1130
мешканців, з них: 1040 українців, 10
поляків та 80 євреїв;

38) В селі Кіндратів проживало 370
мешканців, з них: 370 українців;

39) В селі Комарники проживало
3340 мешканців, з них: 3140 українців,
30 поляків, 100 латинників та 70
німців;

40) В селі Красне проживало 980
мешканців, з них: 910 українців, 10
поляків та 60 євреїв;

41) В селі Криве проживало 340
мешканців, з них: 320 українців, 5 по-
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ляків та 15 євреїв;
42) В селі Кривка проживало 910

мешканців, з них: 850 українців, 30
поляків та 30 німців;

43) В селі Лаврів проживало 480
мешканців, з них: 470 українців та 10
поляків;

44) В селі Лімна проживало 2440
мешканців, з них: 1930 українців, 260
поляків та 250 євреїв;

45) В селі Мала Лінина (тепер уро-
чище, села не існує) проживало 640
мешканців, з них: 630 українців та 10
євреїв;

46) В селі Велика Лінина прожива-
ло 1530 мешканців, з них: 1470 ук-
раїнців, 10 поляків та 50 євреїв;

47) В селі Локоть (не існує, тепер
Польща) проживало 580 мешканців,
з них: 560 українців, 10 поляків та 10
євреїв;

48) В селі Лопушанка-Хомина про-
живало 810 мешканців, з них: 800 ук-
раїнців та 10 латинників;

49) В селі Лопушанка Лехньова (те-
пер Лопушанка) проживало 700 меш-
канців, з них: 690 українців, 5 латин-
ників та 5 євреїв;

50) В селі Лосинець проживало
1090 мешканців, з них: 1035 українців,
5 поляків та 50 євреїв;

51) В селі Лужок Горішній (тепер
Верхній Лужок) проживало 1620 меш-
канців, з них: 1570 українців, 10 по-
ляків, 20 латинників та 20 євреїв;

52) В селі Либохора проживало
2780 мешканців, з них: 2520 українців,
35 поляків та 225 євреїв;

53) В селі Лип’є (тепер Польща)
проживало 710 мешканців, з них: 580
українців, 100 поляків та 30 євреїв;

54) В селі Матьків (тепер Матків)
проживало 1580 мешканців, з них:
1500 українців, 10 поляків та 70 євреїв;

55) В селі Мельничне проживало
1000 мешканців, з них: 875 українців,
5 поляків, 20 латинників та 100 євреїв;

56) В селі Мохнате проживало 970
мешканців, з них: 940 українців та 30
євреїв;

57) В селі Молдавське (тепер Ме-
жигір’я) проживало 250 мешканців, з
них: 230 українців та 20 євреїв;

58) В селі Мшанець проживало 1430
мешканців, з них: 1390 українців, 5
поляків та 35 євреїв;

59) В селі Михновець (тепер
Польща) проживало 1200 мешканців,
з них: 1180 українців та 20 євреїв;

60) В селі Мита проживало 420 меш-
канців, з них: 360 українців та 60
євреїв;

61) В селі Нанчівка Мала (тепер
Соснівка) проживало 440 мешканців,
з них: 400 українців та 40 євреїв;

62) В селі Нанчівка Велика (тепер

Великосілля) проживало 580 меш-
канців, з них: 565 українців та 15
євреїв;

63) В селі Недільна проживало 970
мешканців, з них: 960 українців, 5 по-
ляків та 5 євреїв;

64) В селі Плоске проживало 690
мешканців, з них: 675 українців та 15
євреїв;

65) В селі Потік Великий (тепер
Потік) проживало 460 мешканців, з
них: 450 українців та 10 євреїв;

66) В селі Присліп проживало 1560
мешканців, з них: 1520 українців та 40
євреїв;

67) В селі Радич проживало 380
мешканців, з них: 370 українців, 5 по-
ляків та 5 євреїв;

68) В селі Ріп’яна проживало 960
мешканців, з них: 920 українців та 40
євреїв;

69) В селі Росохач проживало 930
мешканців, з них: 830 українців, 10
поляків, 80 євреїв та 10 німців;

70) В селі Розлуч проживало 1700
мешканців, з них: 1360 українців, 70
поляків, 90 латинників, 120 євреїв та
60 німців;

71) В селі Риків проживало 300
мешканців, з них: 275 українців, 5 по-
ляків та 20 німців;

72) В селі Сянки проживало 980
мешканців, з них: 660 українців, 200
поляків та 120 євреїв;

73) В селі Смеречка проживало 630
мешканців, з них: 610 українців та 20
євреїв;

74) В селі Соколики (не існує, тепер
Польща) проживало 1900 мешканців,
з них: 1300 українців, 280 поляків та
320 євреїв;

75) В селі Спас проживало 550
мешканців, з них: 410 українців, 35
поляків, 50 латинників та 55 євреїв;

76) В селі Стрілки проживало 1920
мешканців, з них: 1500 українців, 120
поляків, 40 латинників та 260 євреїв;

77) В селі Сухий Потік проживало
230 мешканців, з них: 210 українців та
20 євреїв;

78) В селі Свидник проживало 600
мешканців, з них: 575 українців, 5 по-
ляків та 20 євреїв;

79) В селі Шандровець проживало
1360 мешканців, з них: 1310 українців
та 50 євреїв;

80) В селі Шум’яч проживало 1190
мешканців, з них: 1140 українців, 5
поляків та 45 євреїв;

81) В селі Тарнава Нижня (не існує,
тепер Польща) проживало 1180 меш-
канців, з них: 830 українців, 160 по-
ляків, 70 латинників та 120 євреїв;

82) В селі Тарнава Вижня (не існує,
тепер Польща) проживало 900 меш-
канців, з них: 825 українців, 25 поляків
та 50 євреїв;

83) В селі Тершів проживало 1230
мешканців, з них: 1145 українців, 20
поляків, 25 латинників та 40 євреїв;

84) В селі Топільниця проживало
1950 мешканців, з них: 1780 українців,
10 поляків, 60 латинників та 100
євреїв;

85) В селі Тур’є проживало 3330
мешканців, з них: 3050 українців, 50
поляків, 40 латинників та 190 євреїв;

86) В селі Турочки Нижні (тепер
Нижній Турів) проживало 840 меш-
канців, з них: 750 українців, 10 поляків
та 80 євреїв;

87) В селі Турочки Вижні (тепер
Верхній Турів) проживало 600 меш-
канців, з них: 535 українців, 5 поляків
та 60 євреїв;

88) В селі Тиха проживало 530 меш-
канців, з них: 505 українців, 5 поляків
та 20 євреїв;

89) В селі Тисовиця проживало
1080 мешканців, з них: 1070 українців
та 10 євреїв;

90) В селі Мала Волосянка прожи-
вало 580 мешканців, з них: 560 ук-
раїнців, 5 поляків та 15 євреїв;

91) В селі Велика Волосянка про-
живало 730 мешканців, з них: 710 ук-
раїнців та 20 євреїв;

92) В селі Вовче проживало 2970
мешканців, з них: 2720 українців, 80
поляків, 20 латинників, 80 євреїв та 70
німців;

93) В селі Виців проживало 470
мешканців, з них: 455 українців, 5 по-
ляків та 10 євреїв;

94) В селі Верхнє Висоцьке прожи-
вало 3450 мешканців, з них: 2970 ук-
раїнців, 20 поляків, 220 латинників та
240 євреїв;

95) В селі Нижнє Висоцьке прожи-
вало 1900 мешканців, з них: 1680 ук-
раїнців, 25 поляків, 5 латинників, 180
євреїв та 10 німців;

96) В селі Задільське проживало
1020 мешканців, з них: 950 українців
та 70 євреїв;

97) В селі Завадка проживало 1090
мешканців, з них: 980 українців, 15
поляків та 95 євреїв;

98) В селі Жукотин проживало 1120
мешканців, з них: 1100 українців та 20
євреїв;

Всього, станом на 1939 рік, у Туркі-
вському повіті проживало 126680
мешканців, з них: 110145 українців,
4550 поляків, 840 латинників, 10790
євреїв та 355 німців та інших.

Джерело, яке я використав для
того, щоб ви дізналися більше про
історію свого краю: книга українсь-
кого етнографа Володимира Кубійо-
вича «Етнічні групи південно-захід-
ної України (Галичини) на 1 січня
1939 рік» (Національна статистика
Галичини)”.
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Так було тисячоліттями – хозари,
печеніги, татари, монголи, та інші зай-
ди і кочівники, постійно вбивали і гра-
бували наших предків. Всі ці загарб-
ники вже давно зійшли з історичної
арени.

А ось московські ординці вже не
вперше грабують, руйнують наші міста
і села, вбивають наших земляків, ґвал-
тують наших жінок і дівчат. Ці дикунські
мародерства вони чинять не тільки
сьогодні, і не вчора, а вже понад 850
років. Коли син-виродок половчанки,
Рязансько-Суздальський князь
Андрій Боголюбський, у 1169 році по-
грабував і зруйнував Київ, взяв у по-
лон жінок та дітей, з прекрасного
міста – «матері міст руських» – Києва
зробив суцільну руїну. Московський
історик Сергій Соловйов, стверджує,
що навіть Батий  так не грабував і не
руйнував місто, як цей московський
виродок.

Московщина, яка загарбала майже
половину території нашої Давньої Руси
і присвоїла собі нашу древню назву і
славну історію, практично не мала
своєї. Адже їхня історія до XIV століття
відзначалася грабежами, нападами і
розбоями однієї «дєрєвні» на другу, що
розташовувалися у непрохідних лісах
і на болотах. Ці якості залишились у
москалів і в ХХІ столітті.

Їм не дає спокою мирна і заможна
Україна, яку жорстоко плюндрують і
грабують. Але, як би москалі не ста-
рались завоювати Україну, їм не вда-
сться, тому що ми всі об’єднались і пе-
ремога буде за нами. Наші хлопці і
дівчата, зі зброєю в руках, захищають
рідну Батьківщину. А решта жителів до-
помагають ЗСУ коштами, одягом, про-
дуктами харчування, технічними засо-
бами, та іншими речами, які допомо-
жуть нам побороти московську орду.

Наші земляки, як і всі українці, не
стоять осторонь від підтримки
війська. Хтось – більше, хтось – мен-
ше…

Так Наталія Горбач з Ільника по-
жертвувала теля, вагою близько 200
кг. Звичайно, що не кожен має мож-
ливість зробити таку пожертву, і ніхто
не має права вимагати в людини щось
конкретно віддати чи називати чітку
суму пожертви. Це диктує людині її
совість. Скільки можеш – дай, а якщо
немає що дати, помолись за Україну,
за її Захисників, і це буде теж допомо-
га. Адже справедливо кажуть: «На
війні так буває, хто Бога упросить, вої-
ни стріляють – Пан Бог кулі носить».

На жаль, є й такі, що шкодують 20-
30 грн. дати (тобто один день побути
без буханки хліба) на підтримку ЗСУ,
мотивуючи це тим, що там і так розк-
радуть. Це правда, є у нас таке ганеб-
не і злочинне явище, коли, в час війни,
знаходяться негідники, що нажива-
ються на крові. Та ми все одно повинні
підтримувати наших Захисників. Будь-
мо чесними, не уподібнюймося до та-
ких злодіїв. Пам’ятаймо, що чесний
думає, що всі чесні, а злодій – що всі
злодії.

Врешті-решт, при Ісусі Христі було 12
апостолів, і то один, Юда, був відступ-
ник і зрадив. Про його зраду Ісус Хри-
стос знав, але залишав при Собі. Він
вчинив так для того, щоб ми мали цей
вчинок за приклад у випадку, якщо між
нами з’явиться зрадник. Щоб ми не
розчаровувались, а працювали на ко-
ристь рідного народу і на Славу Богу.

Не можу оминути таке негативне
явище як ухиляння деяких осіб від
служби у війську. Правда, це пооди-
нокі випадки, коли військовозобов’я-
заному не можуть вручити  повістку
для проходження військово-лікарсь-

кої комісії, яка мала би встановити,
придатний до служби, чи ні. Якщо го-
диться, то йти служити, виконувати
свій священний і Конституційний обо-
в’язок – захищати свою Батьківщину.
На щастя, таких дуже мало, але вони
є. Вони забувають, що порятунок по-
топаючих є справою рук самих пото-
паючих.

Про це правило завжди знали і дот-
римувалися його у всі часи наші зем-
ляки-патріоти. Вони йшли в УПА, де
на них чигала смерть з усіх боків, а
сім’ї московити вивозили в холодні
сибіри. А повстанці, без допомоги дер-
жави, змушені були самі собі здобува-
ти одяг, зброю, харчі. Зараз практич-
но всім цим забезпечує держава.

І в теперішній час ми маємо гарний
приклад. Коли москалі вдерлися  в
Україну 24 лютого минулого року, то
понад 2 тисячі наших хлопців  повер-
нулися з-за кордону із заробітків, щоб
захистити рідну землю від московсь-
ких ординців. Тож всі і кожен зобов’я-
зані взяти приклад з таких патріотів,
стати теж на захист Батьківщини. Не
ховати, як страус, голову в пісок, а поз-
бутись заячої крові. Будьмо відпові-
дальними не тільки сьогодні, перед
тими, що гинуть на передовій, і тими,
що мерзнуть в окопах, але й перед
майбутніми поколіннями, врешті-решт
– перед своїми дітьми. Якщо ми не
станемо не захист України прийдуть і
до нас москалі, наших дітей заберуть
і зроблять  яничарів.

Має кожен (чи кожна) закарбувати
собі в своїй голові, що для нас найк-
ращими друзями і приятелями у всьо-
му світі є наша армія, наше військо. І,
в першу чергу, вони є нашими захис-
никами і оборонцями, тому нашим
священним обов’язком є  матеріаль-
на і фінансова підтримка.

Добре було б, якби у кожному селі
мати кілька волонтерів по збору
коштів для підтримки ЗСУ. Вони би
йшли від хати до хати і збирали гроші,
як ми це колись робили для підтрим-
ки Помаранчевої революції і Рево-
люції Гідності, а також для АТО.

Зібрані кошти, разом зі списками
жертводавців, здавали б старостам, а
вони, разом зі священниками, вчите-
лями, медпрацівниками та іншими ав-
торитетними мешканцями села, виз-
начались, кому, куди і скільки дати. І
так – щомісяця, а не раз у рік.

Об’єднавшись навколо ЗСУ, ми
швидше наблизимо День Перемоги.

В єдності – сила народу. Боже нам
єдність подай!

Слава Україні!
Героям Слава!

Микола МИХАЙЛИК,
Член КУН.

ÏÅÐÅÌÎÃÀ Ó Â²ÉÍ² –
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÊÎÆÍÎÃÎ

Палило сонце, і дощі сікли,
А мій прапрадід поганяв воли.

Батіг поклавши, брався за мушкет,
Коли стріляли недруги з імли…

Так було завжди, коли ворог нападав на нашу Русь-Україну. Наші пред-
ки-землероби, ще з часів Трипілля (це – 5-6 тис. років) не тільки в Карпа-
тах, а по всій нашій Батьківщині, кидали плуг і брали в руки мечі, лук із
стрілами, самопали, гвинтівки і, врешті-решт, кулемети – і захищали
свої сім’ї, житла і всю Матір-Україну.

Втрачено карту водія для цифрового тахографа, номер: UAД0000004GNN000, видану на ім’я Андрія Коцура до
числа 19.02.2024, вважати недійсною.
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Сказ - гостре інфекційне захворю-
вання людини і теплокровних тварин,
що викликане нейротропним вірусом
і характеризується нападами різкого
збудження з наступним розвитком па-
ралічів.

Збудник належить до родини раб-
довірусів. Він нестійкий у зовнішньо-
му середовищі. При кип’ятінні і в роз-
чинах лізолу та хлораміну гине
за декілька хвилин.

Джерелом інфекції є пере-
важно собаки, вовки, лисиці,
коти, рідко – травоїдні тварини,
птахи.

Інфекція передається при уку-
сах, ослиненні, подряпанні.
Найнебезпечнішими є укуси в
ділянці голови і кисті. У слині
зараженої тварини вірус з’яв-
ляється за 10 днів до перших
проявів сказу і перебуває в ній
протягом усієї хвороби.  З місця
проникнення вірус сказу по не-
рвових волокнах досягає голов-
ного і спинного мозку, де розмножуєть-
ся і накопичується у нейронах. Вини-
кають вогнищеві зміни мозкової тка-
нини і набряк, крововиливи, дегене-
рація клітин. При гістологічному дос-
лідженні знаходять специфічні внутр-
ішньоклітинні включення тільця Бабе-
ша-Негрі.

Інкубаційний період триває від 7 діб
до 1 року. У перебігу хвороби розріз-
няють 3 стадії: передвісників, збуд-
ження і паралічів. У стадії пере-
двісників, яка триває 1-3 дні, у місці
укусу з’являються неприємні відчуття
(біль, печія, заніміння, свербіння),
почервоніння і набряк. Провідним у
цей час є симптомокомплекс неспо-
кою: відчуття туги і страху, похмурі дум-
ки, занепокоєння. У зв’язку з цим, хво-
рий пригнічений, відмовляється від
їжі, погано спить, уникає людей.

Стадія збудження характеризуєть-
ся розвитком приступів гідрофобії (во-
добоязні) - дуже болючих спазмів глот-
ки і гортані з шумним диханням, і
навіть його зупинкою. Вони виникають
при спробі пиття, а згодом – навіть при
погляді на склянку з водою або слові
«вода». Внаслідок рефлекторної збуд-

ливості, судома розвивається у
відповідь на посилений рух повітря
(аерофобія), яскраве світло (фотофо-
бія), голосний звук (акцетофобія). Мо-
жуть приєднуватися слухові та зорові
галюцинації. Періодично виникають
приступи психомоторного збудження,
під час яких хворий зривається з
ліжка, кричить, може проявити агре-
сивність. Пульс сягає 140-160 ударів
за 1 хв. Шкіра волога, вкрита крапля-
ми поту. Виділяється дуже багато сли-
ни. Риси обличчя різко загострюють-
ся. Через 2-3 дні стадія збудження
змінюється на стадію паралічів (м’язів
кінцівок, язика, обличчя). Смерть на-
стає від паралічу дихання і падіння
серцевої діяльності. Іноді хвороба по-
чинається без передвісників, зі збуд-
ження або відразу з паралічів, може
перебігати з вираженими ознаками

ушкодження  мозку. Лікування захво-
рювання симптоматичне. Хворий має
перебувати в ізольованій кімнаті. Си-
стематично вводять снодійні, боле-
заспокійливі та протисудомні засоби.
Прогноз несприятливий, усі потерпілі,
які не отримали щеплення і захворі-
ли, помирають.

Профілактика полягає у боротьбі з
епізоотіями і запобіганні захворюван-
ням людей. У природних осередках
необхідно регулювати чисельність
лисиць і вовків. У містах і селах слід
систематично відловлювати бродя-
чих собак і котів, імунізувати до-
машніх і службових собак проти ска-
зу, слідкувати за дотриманням пра-
вил догляду за ними (обов’язкова
реєстрація, носіння намордника, до-
держання заходів безпеки при пере-
везенні).

При укусах тваринами потерпілому
необхідно звернутися за меддопомо-
гою в лікувальний заклад, зокрема в
хірургічний кабінет поліклініки. При
укусі рану промивають водою з милом,
обробляють спиртом і розчином йоду
спиртовим. Відсікати краї рани і на-
кладати шви в перші дні протипоказа-
но. При проведенні антирабічних щеп-
лень слід суворо дотримувати
інструкції Міністерства охорони здоро-
в’я України. Безумовним показанням

до щеплення є укус, подряпання, чи
ослинення  скаженої тварини або
тварини, про яку нема даних . У та-
кому випадку хворому вводять анти-
рабічний імуноглобулін і признача-
ють повний курс ін’єкцій антирабіч-
ної вакцини. Якщо укус зроблений
відомою здоровою твариною, за
нею наглядають фахівці ветеринар-
ної медицини протягом 10 днів. У
разі тяжких укусів (в голову, кисті), по-
терпілому проводять щеплення ан-
тирабічною вакциною за умовними
показаннями. Від захворювання по-
терпілого може врятувати лише
своєчасно проведені щеплення.

Важливим в профілактиці є імунізація
осіб з групи ризику, які по роду діяль-
ності можуть контактувати з хворими
на сказ тваринами, це, в першу чергу
мисливці, лісники, єгері, собаколови,
тощо.

З початку, року на Старосамбірщині,
за меддопомогою звернулися  2 осо-
би, покусані відомою собакою та не-
відомим котом, на Турківщині 3 осо-
би, покусані собаками, в т.ч. 1 – не-
відомим. Своєчасне звернення за
меддопомогою, отримання відповід-
них щеплень антирабічною вакциною
попередить захворювання. Бережіть
себе.

Володимир ТЕРЛЕЦЬКИЙ,
лікар-епідеміолог Старосамбірсь-

кого відділу ДУ «ЛОЦКПХ  МОЗ Ук-
раїни».

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
ÂÈßÂËÅÍÎ ÑÊÀÇ

Епідеміологічна ситуація з захворюваності на сказ в області є три-
вожною. Минулого року на Львівщині було зареєстровано 40 випадків
сказу тварин, а за січень поточного року  – вже 10 випадків. Загострила-
ся епідситуація і на наших теренах. Згідно результату дослідження пат-
матеріалу, від 10.02.2023 р., виданого Львівською регіональною держав-
ною лабораторією ветмедицини, встановлено захворювання на сказ со-
баки в с.Нижній Турів Боринської селищної ради. Собака зірвався з при-
в’язі, декілька днів бігав по селі. Був агресивним, напав на жінку, яка йшла
на роботу, та покусав її. Мешканець села, сусід власниці собаки, вбив
собаку. Потерпілу жінку, власницю собаки та мешканця села, що вбив
собаку, через ймовірний контакт зі слиною собаки, скеровано на анти-
рабічне лікування. На жаль, дане захворювання  нерідко зустрічається в
дикій природі. Враховуючи те, що домашні тварини, особливо в населе-
них пунктах біля лісових угідь, мають контакт з дикими тваринами,
особливо з лисицями,  існує реальна небезпека поширення сказу.
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видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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– матеріали рекламного характеру.

Урочисте відкриття зма-
гань розпочалось із хвили-
ни мовчання за загиблими
Героями Небесної Сотні та
воїнами, які полягли під час
загарбницької війни з рос-
ійським окупантом. Під зву-
ки Державного Гімну Украї-
ни, капітани команд підня-
ли Прапор, а організатори
турніру оголосили про

відкриття змагань. Урочис-
ту частину та нагородження
проводили: директор Туркі-
вського ФСК «Карпати»
Олег Мельник, директор
Турківської ДЮСШ “Юність”
Василь Ціко, голова Туркі-
вської федерації футболу
Петро Дудинець.

Протягом п’яти годин на
спортивному майданчику

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ
НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Минулої неділі, у спортивному залі Турківської ЗЗСО

І-ІІІ ступенів, пройшла відкрита першість Турківської
ДЮСШ “Юність” з футзалу серед юнаків 2010-2011
років народження, присвячена пам’яті Героїв Небесної
Сотні.  У змаганнях взяли участь 5 команд: 2 – з Турк-
івської ДЮСШ «Юність», а також села Присліп, збірна
Боринської ТГ, та команда приватної  споршколи
«Junior», яка представляла Стрілківську ТГ.

точилась запекла бороть-
ба, за якою спостерігали
чимало вболівальників. За
підсумками зіграних матчів,
перше місце посіла коман-
да Турківської ДЮСШ (1),
другими стали футболісти
спортшколи «Junior», трет-
іми – юнаки Боринської ТГ.

Команди-призери були
нагороджені кубками, ме-
далями та грамотами – від
організаторів турніру. У но-
мінації “Кращий воротар
турніру” почесну статуетку
та грамоту отримав Андрій
Невеличук (ДЮСШ
«Юність»), кращим бомбар-
диром став Святослав Ко-
цур («Junior»), кращим грав-
цем – Владислав Додурич з
команди Боринської ТГ.

– Організатори турніру та
його учасники схиляють го-
лови перед загиблими Ге-
роями Небесної Сотні та
воїнами, які полягли, захи-
щаючи нашу землю від мос-
ковського окупанта, – наго-
лосив Василь Ціко.

Діана ГАРБАДИН,
студентка IV курсу фа-

культету журналістики ЛНУ
ім. І.Франка.

ÒÓÐÍ²Ð Ó
Â. ßÁËÓÍÜÖ²
У неділю, 19 лютого, у

спортивному залі Верх-
ньояблунського ЗЗСО
відбувся Відкритий бла-
годійний Кубок з волейбо-
лу серед дорослих команд
Боринської селищної
ради, присвячений Дню
Героїв Небесної Сотні .

Змагання розпочалися з
виконання Державного
Гімну України. Після цього
головний спеціаліст з пи-
тань молоді та спорту Бо-
ринської селищної ради
Роман Дяків. привітав учас-
ників та побажав їм хоро-
шої та результативної гри.

У Кубку взяли участь 7 ко-
манд – з Н.Висоцького, Бо-
рині, В.Яблуньки та Турки.

За результатами зіграних
матчів, перше місце здобу-
ла команда «В.Яблунька-
1», другими стали волейбо-
лісти «Н.Висоцьке-1», зам-
кнули трійку кращих юнаки
з Верхньої Яблуньки.

Кращим гравцем Кубка
визнано Василя Пасьовича
(В. Яблунька ).

Під час турніру зібрано
5317 грн. на підтримку ЗСУ.

Наш кор.

Колектив Завадівської
гімназії ім. І.Сакаля вислов-
лює щирі співчуття вчи-
тельці біології та хімії Любі
Іванівні Сакаль з приводу
тяжкої втрати – смерті сес-
три – Марії.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Втрачений студентський квиток, серія ВК №12915041, виданий 01.09.2019 р. техно-
логічним фаховим коледжем НУ «Львівська політехніка», на ім’я Софії Миколаївни
Луб, вважати недійсним.

Відділ освіти, культури та
туризму Турківської міської
ради щиро співчуває мето-
дисту відділу, Любі Іванівні
Сакаль, з приводу тяжкої
втрати – смерті сестри –
Марії.






