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Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.

МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.

ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 - СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД  6800 грн. 
- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
- Поселення в м.Ужгород в кампусах європейського типу 
- 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, 095 9 428 428, 0 800 500 736. 

 

CВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ МИ ПРОПОНУЄМО: 

Дорогу матусю, бабусю, прабабусю та прапрабабусю, жительку с.
Буковинка – Розалію Григорівну Волчанську – з ювілеєм – 90-річчям
від дня народження, щиро вітають діти, внуки,
правнуки і праправнучка та бажають їй добро-
го здоров’я, родинного тепла, миру, достатку,
Божої ласки на многії літа.

Люба матусю, бабусю, прабабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм, який відзначатиме 25 лип-
ня, дорогого, люблячого, шанованого швагра, хресного батька, вуй-
ка, жителя с. В.Висоцьке – Ярослава Ярославовича Романчака.
Бажаємо, рідненький, великого людського щастя, міцного здоро-
в’я. нехай завжди супроводжує успіх, хороший настрій, а віра, надія
і любов будуть постійними супутниками. Нехай Боже благословен-
ня і Покров Пресвятої Богородиці бережуть на довгій життєвій до-
розі.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа.
А тиха радість – чиста і висока
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійно успіх, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів свя-

то,
А Господь дарує довгих-довгих літ.
З любов’ю і повагою та найкращими вітаннями – свісті Надія, Віра,

Любов, швагри Володимир, Василь, Володимир; племінники, по-
хресниця Людмила, швагрова Алла з дітьми.

Дорогого, коханого, чуйного, турботливого чоловіка, батька, лю-
бимого дідуся, жителя с. Явора – Мирослава Васильовича Кокоця –
з ювілейним днем народження, яке відзна-
чає сьогодні, щиро вітають дружина Марія, син
Іван, невістка Леся, онуки Микола, Яна та Алі-
на.

Бажаємо Тобі міцного здоров’я, добра, дос-
татку, сімейного затишку, Божої ласки на довгі
роки життя.

Нехай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь.
До привітань приєднується родина з Ужгорода, Дрогобича та

Дніпра.

ВТОПИВСЯ ЯВІРЧАНИН
У середу, 19 липня, о 13:30 год.,  надійшло повідомлення про те, 

що в с. Явора Турківського району в р. Стрий місцевими жителями
було виявлено та вилучено з води тіло місцевого жителя, 1974 року
народження, який втопився під час купання. Причини події - з’ясо-
вуються. Проводиться дослідча перевірка.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

ÊÀÁÌ²Í Ï²ÄÒÐÈÌÀÂ ÔÅÑÒÈÍÈ
Нарешті здійснилася важлива подія для  нашого Бойківського краю. В  Кабінеті Міністрів

України, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, прийнято розпо-
рядження «Про підготовку та проведення  Шостих Всесвітніх Бойківських фестин», які ма-
ють відбутися у нас з 2 по 6 серпня 2017 року, під гаслом: «Всесвітні Бойківські фестини – у
розбудові Української держави». Це було вперше широко зроблено з боку Уряду.

У своєму виступі Міністр  культури України Євген Нищук – він же голова оргкомітету фестин – на
засіданні Кабміну сказав: «Прошу підтримати дане розпорядження з метою об’єднання зусиль закор-
донних українців у збереженні та популяризації української культури та розвитку транскордонного
співробітництва». Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів наголосив: «Ми разом з Міністром
культури проводили засідання з громадськими організаціями щодо проведення фестин. Є  особливе

звернення до місцевих органів  вико-
навчої влади забезпечити відповідний
рівень проведення заходу і безпеки,
тому що це всесвітній форум і буде ба-
гато іноземних делегацій».

Від  Володимира Гройсмана не про-
звучало ніяких  заперечень.

До складу оргкомітету входять сім
міністерств, народні депутати України,
зокрема Андрій Лопушанський. Заступ-
никами голови стали голова Львівської
ОДА Олег Синютка та голова Львівської
обласної ради Олександр Ганущин,
членами оргкомітету затверджені голо-
ва Турківської РДА Олександр Лабець-
кий, голова Турківської районної ради
Володимир Лозюк та інші. Затвердже-
но план заходів з проведення фестин.

Прийняття розпорядження зобов’я-
зує міністерства, інші центральні та
місцеві  органи влади забезпечити ви-
конання плану заходів за рахунок та в
межах видатків державного та місце-

вого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Після засідання у мене відбулася також зустріч зі Степаном Кубівим з приводу підготовки фестин, де

ми обговорили ряд питань, які вкрай потрібно виконати.
Також дякуємо за підтримку та ініціативу голові Турківської РДА Олександру Лабецькому, першому

віце-прем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву, на-
родному депутату України Андрію Лопушанському і вихідцю з Турківщини – Володимиру Будзу.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес бойків» і координаційного центру

фестин, директор Турківського районного Народного дому, заслужений працівник культури Украї-
ни.
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У ці чудові літні дні, 21 липня, святкує
свій ювілей – 60-річчя – любляча дру-
жина, дорогенька і найкраща матуся, ба-
буся – Марія Василівна Прик   з м. Турка.
З ювілейним днем народ-
ження її сердечно і з вели-
кою шаною і любов’ю віта-
ють чоловік Зеновій, дочки
Наталія і Ольга, син Михай-
ло, невістка Людмила, зяті
Ігор і Ростислав, онуки Уля-
на, Юліана, Аліна, Ромчик і
Назарчик.

Міцного Вам здоров’я. Нехай радість,
тепло і любов зігрівають Ваше серце.
Будьте завжди щасливі і нехай береже
Вас Бог. Добра Вам, дорогенька наша, і
Божої ласки на многії літа.

Слова шукаємо для Вас ми най-
тепліші,

Щоб висловить любов, та важко їх
знайти.

Для нас завжди Ви є найкраща, найр-
ідніша,

І буде так, допоки з нами Ви.

Педагогічний та учнівський колективи
Карпатського НВК ім. Михайла Іваничка
сердечно вітають з 60-річчям від дня на-
родження  вчителя біології – Іванну
Ільківну Рошко – і бажають шановній юв-
ілярці неба безхмарного, настрою гарно-
го, щастя без ліку і довгого-довгого мир-
ного віку.

Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться

довга дорога,
Хай Вам буде здоро-

в’я від Бога.
Хай гараздів Вам в

хату прибуде,
Хай світло і радісно

буде.
Щоб життя було щед-

рим, як літо.
Щастя й долі – на многії літа.

Правління Боринського СТ щиро вітає
з днем народження члена правління
споживчого товариства – Оксану Михай-
лівну Жавко – і бажають їй
міцного здоров’я, достатку,
Божої опіки на кожен день і
довгий вік.

Прийміть вітання
наші щирі

І побажання в цей свят-
ковий день.

Нехай з небес від Бога
ллється милість,

Любов і шана – від людей.

Люблячого чоловіка, дорогого татуся,
дідуся, прадідуся, жителя с. Н.Висоцьке
– Миколу Васильовича Сідельника – з
прекрасним життєвим святом – 75-
річчям – який святкуватиме 23 липня,
вітають дружина Стефанія, син Зеновій,
невістка Галина, син
Іван, син Михайло,
дочка Марія, зять Ва-
силь, дочка Ганна,
зять Андрій, внуки Іван
з Василиною, Мар’ян з
Ольгою, Руслан, Іванка,
Ольга, Роман, правнуки
Даринка, Михайлінка,
Яночка, свати з Черво-
нограда і Жовкви та вся
велика родина і бажають йому у
міцному здоров’ї дожити до 100 літ.

Хай Бог милосердний з високого
неба

Дарує усе чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі й многії літа.

30 ËÈÏÍß 2017 ÐÎÊÓ, ÍÅÄ²Ëß
1. Запалення факела (13.00 год.) на

найвищій горі Львівщини Пікуй та культур-
но-мистецьке свято (15.00 год.).

30.07.2017р. Неділя, с.Верхнє Гусне,
г.Пікуй, поч. сходження – 11.00 год.

31 ËÈÏÍß – 2 ÑÅÐÏÍß 2017
ÐÎÊÓ, ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ-ÑÅÐÅÄÀ

2. Естафета факела фестин і творчі за-
ходи в населених пунктах:

31.07.2017р. Понеділок, с.Верхнє Ви-
соцьке, 13.00 год.

31.07.2017р. Понеділок, с.Комарники,
17.00 год.

01.08.2017р. Вівторок, с.Нижнє Висоць-
ке, 13.00 год.

01.08.2017р. Вівторок, смт. Бориня,
17.00 год.

02.08.2017р. Середа, м.Турка, 11.00 год.
2 ÑÅÐÏÍß 2017 ÐÎÊÓ, ÑÅÐÅÄÀ
3. Урочиста хода учасників Шостих

Всесвітніх Бойківських фестин від при-
міщення Координаційного центру фестин
(районний Народний дім) до скульптури
Божої Матері.

Покладання квітів до скульптури Божої
Матері, пам’ятників Т.Шевченку і Степану
Бандері, художньої таблиці Івана Франка,
меморіальних таблиць Героям Небесної
Сотні та захисників Батьківщини, які заги-
нули в зоні АТО.

02.08.2017р. Середа, м.Турка. Поч. о
12.00 год.

4. Молебень біля скульптури Божої Ма-
тері.

02.08.2017р. Середа, м.Турка. площа
Ринок, Поч. о 12.30 год.

5. Урочисте відкриття Шостих Всесвітніх
Бойківських фестин.

02.08.2017р. Середа. Майдан Т.Шевчен-
ка. м.Турка. Поч. о 13.00 год.

6. Сигнальні вогні «Фестинної ватри» на
найвищих горах Львівщини, що сповіщати-
муть про поч. фестин (гг.Пікуй, Магура,
Маківка, фортеця «Собінь» та інші)

02.08.2017р., 13.00 год.
7. Бойківський ярмарок.
02.08.2017р. Середа, центр м.Турка,

площа Ринок, поч. 13.00 год.
8. Похід до Пам’ятного Хреста «Старий

Руський путь» - шлях християнства в Гали-
чину, присвяченого 1029- річчю від хрещен-
ня Київської Русі (Верховинська полони-
на с.Либохора).

02.08.2017р. Середа, виїзд з м.Турка о
14.00 год.

с.Либохора Турківського р-н.  Поч. о
15.00 год.

9. Туристичні походи:
- похід до Пам’ятного Хреста першого

бою Українських Січових Стрільців на
Ужоцькому перевалі» (с.Сянки),

- похід до витоку річки Дністер (с.Вовче).
02.08.2017р. Середа. Поч. о 14.00 год.
10. Засідання круглого столу на тему:

«Історія і сучасний стан декоративного та
прикладного мистецтва Бойківщини»

02.08.2017р. Середа. Читальний зал
ЦБС  м.Турка. Поч. о 14.00 год.

11. Виставка образотворчого та бойкі-
вського ужиткового мистецтва «Вулиця
народних майстрів», майстер-клас та про-
грама «Експоцентру».

02.08.2017р. Середа. Майдан Т.Шевчен-
ка. м.Турка. Поч. о 14.00 год.

12. Засідання круглого столу на тему:
«Фізична культура і спорт на Бойківщині»

02.08.2017р. Середа. Поч. о 14.00 год.,
НВК м.Турка, вул.Молодіжна, 68,

13. Всеукраїнський турнір з шашок (з
нормою майстра спорту).

02-06.08.2017р. Середа. Поч. о 15.00
год., НВК м.Турка, вул.Молодіжна, 68

14. Засідання круглого столу на тему:
«Роль церкви в духовному житті бойків-
чан»:

- Моральне виховання, підготовка мо-
лодої сім“ї та підростаючого покоління до
суспільного життя.

- Церковна архітектура та архітектура
житлово-господарських споруд.

- Сакральне мистецтво.
- Відзначення релігійних постатей –

вихідців з Бойківщини, зокрема уроджен-
ця села Лімна протоієрея Василя Поточ-
няка

02.08.2017 р. Середа, зал районної
ради. Поч. о 15.00 год.

15. Творчо-концертна зустріч, присвяче-
на пам’яті Т.Г.Шевченка.

02.08.2017р. Середа. Майдан Т.Шевчен-
ка. Поч. о 16.00 год.

16. Концерт гуртів національно-патріо-
тичного спрямування.

 02.08.2017р. Середа. Майдан Т.Шев-
ченка. Поч. о 18.00 год.

17. Вечірній концерт
02.08.2017р. Середа. Майдан Т.Шевчен-

ка. Поч. о 19.30 год.
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18. Туристичне турне шляхами Івана

Франка за маршрутом:
- «Мале золоте кільце Бойківщини» (Тур-

ка - Самбір (музей «Бойківщина») – Куль-
чиці - Черхава - Нагуєвичі – Борислав –
Східниця – Урич - Турка).

03.08.2017 р. Четвер, Майдан Шевчен-
ка, Поч. о 09.30 год.

19. Поминальна служба в пам’ять І.Фе-
девича на його могилі.

03.08.2017р. Четвер, цвинтар, вул. Шеп-
тицького, м.Турка. Поч. о 10.00 год.,

20. Всеукраїнський турнір з шашок (з
нормою майстра спорту) (продовження).

03.08.2017р. Четвер, поч. о 10.00 год.,
НВК м.Турка, вул.Молодіжна, 68

21. Відвідування музею «Бойківщина»
(Самбір), в рамках туристичного турне
«Мале золоте кільце Бойківщини».

03.08.17 р. Четвер, м.Самбір, Поч. о
11.00 год.

22. Програма «Український родовід -
нашого цвіту по всьому світу» на тему: «Ук-
раїнські Карпати – це велика частина
історії українських бойківських родин»:

а) Засідання асоціації громадян з
прізвищами Бойко та його похідними, що
мають спільний корінь «Бой»: Бойчук,
Бойкевич, Бойченко та інші;

б) Четвертий  всеукраїнський збір –
зустріч роду Лимичів;

03.08.17 р,. Четвер. Зал засідання цент-
ру зайнятості. Поч. о 11.00 год.

23. Міжнародна конференція на тему:
«Ідеї та державотворчий чин жінок Бойкі-
вщини», присвяченої 25-річчю Перших
Всесвітніх Бойківських фестин та 100-
річчю створення Союзу Українок.

03.08.2017 р. Четвер, Зал районної ради,
Поч. о 11.00 год.

24. Літературний фольклорно-етногра-
фічний конкурс літературного об’єднання
«Письменники Бойківщини» на тему:
«Бойківський мій краю», імені Михайла
Зубрицького

03.08.2017р., Четвер. Зал музичної шко-
ли,  Поч. о 12.00 год.

25. Пам’ятний захід в честь Петра Са-
гайдачного, в рамках туристичного турне
«Мале золоте кільце Бойківщини».

03.08.2017 р. Четвер. с.Кульчиці Самбі-
рського району, Поч. о 12.30 год.

26. Футбол «Кубок Бойків».
03.08.17 р . Четвер,. Стадіон м.Турка,

Поч. о 13.00 год.
27. Змагання силачів «Бойківські заба-

ви».
03.08.17 р. Середа. Стадіон м.Турка,

поч.13.00 год.
28. Творчий захід біля художньо-мемо-

ріальної таблиці галицькому князеві Леву
в Лаврівському монастирі Старосамбірсь-
кого району.

03.08.2017р.Четвер. Поч. о 14.00 год.
29. Науково-практична конференція на

тему: «Історичний, духовний, культурний та
соціально-економічний розвиток Бойків-
щини: минуле, сучасність та майбутнє»:

- гармонійний, інноваційний розвиток
Бойківщини – виклики, можливості та пер-
спективи;

- паралелі етнографічних культур бойків,
гуцулів та лемків в розвитку традиційної

культури;
- традиції збереження ландшафтного

середовища Бойківщини;
- Бойківщина в історичних подіях та по-

статях;
- охорона пам’яток історії та культури;
- соціальний розвиток горян ;
- правове виховання населення;
- Бойківщина та її умовні етнографічні

мережі;
03.08.2017р.Четвер, Турка, зал район-

ної ради, Поч. о 14.00 год.
30. Творчі читання авторських поетич-

них та прозових творів «Поезія, народже-
на війною», які відображають останні
події в Україні: Революція Гідності, пам’-
ять про Небесну Сотню та захисників
Батьківщини, які загинули в зоні АТО.
Зустріч з учасниками АТО.

03.08.2017 р. Четвер. Майдан Т.Шевчен-
ка. Поч. о 14.00 год.

31. Вистава театру ляльок для дітей.
03.08.2017р. Четвер. Зал культурного

центру «Україна». Поч. о 14.00 год.
32. Вшанування пам’яті Олександра

Бережницького, в рамках туристичного
турне «Мале золоте кільце Бойківщини».

 03.08.2017р.Четвер, с.Черхава  Самбі-
рського району. Поч. о  14.30 год.

33. Пам’ятний захід біля художньо-ме-
моріальної таблиці Олегу Ольжичу.

03.08.2017р. Четвер. ЗОШ с.В.Яблунь-
ка Турківського району; Поч. о 15.00 год.

34. Пам’ятний захід біля художньо-ме-
моріальної таблиці Григорію Китастому
(1907-1984) – на фасаді Турківської дитя-
чої музичної школи.

03.08.2017р. Четвер. Поч. о 15.00 год.
35. Пам’ятний захід біля художньо-ме-

моріальної таблиці Івану Франку.
03.08.2017р.Четвер. - РНД, м.Турка;

Поч. о 16.00 год.
36. Творча зустріч в музею-садибі Івана

Франка в с.Нагуєвичі Дрогобицького рай-
ону, в рамках турне «Мале золоте кільце
Бойківщини».

03.08.2017р. Четвер. Поч. о 17.00 год.
37. Вечірній концерт
03.08.2017р. Четвер,. Майдан Т.Шевчен-

ка. Поч. о 18.00 год.
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38. Всеукраїнський турнір з шашок (з

нормою майстра спорту) (продовження).
04.08.2017р.  П’ятниця, поч. о 10.00 год.,

НВК м.Турка, вул.Молодіжна, 68
39. Культурологічний та духовний захід

із збереження культурної спадщини цер-
ковного будівництва бойківського стилю
біля церкви Собору Пресвятої Богороди-
ці УАПЦ, яка входить до списку світової
спадщини ЮНЕСКО.

04.08.2017р., П’ятниця, с.Матків Туркі-
вського району, 10.00 – Служба Божа,
11.30 – творча частина.

40. Пам’ятний захід біля художньо-ме-
моріальної таблиці Івану Федевичу.

04.08.2017р. П’ятниця ЗОШ №1 м.Тур-
ка., о 10.00 год.

41. Науково-практична конференція на
тему: «Стан шкільництва на теренах Бой-
ківщини в контексті реформування освіт-
ньої сфери в Україні».

- Педагогічні погляди Івана Франка та їх
актуальність при проведенні сучасних
освітніх реформ в Україні ( І.Вишневський).

- презентація Всеукраїнського педагог-
ічного товариства ім.Г.Ващенка в м.Турка
та 200-річчя заснування перших народних
шкіл на Бойківщині та Галичині.

04.08.2017р. П’ятниця. Зал культурного
центру «Україна». Поч. о 11.00  год.

42. Поминальний захід біля художньо-
меморіальної таблиці отцю Василю Со-
ломону - Щасному, що розміщена на фа-
саді церкви Святого Миколи в с. Комарни-
ки (Зворець) Турківського району.

ÎÑÍÎÂÍ²
ÏÐÎÃÐÀÌÍ² ÇÀÕÎÄÈ

ØÎÑÒÈÕ  ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²Õ ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÔÅÑÒÈÍ, Ï²Ä ÃÀÑËÎÌ:
«ÂÑÅÑÂ²ÒÍ² ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊ² ÔÅÑÒÈÍÈ – Ó ÐÎÇÁÓÄÎÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ!»

2 - 6 серпня 2017 року.
Турківський та сусідні до нього райони Львівської області.

(Закінчення на 5 стор.)
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Дорогу і люблячу похресницю
– Світлану Валеріївну Тарасен-
ко – жительку
с. Явора, з 18-
літтям від дня
народження,
яке святкува-
ла 19 липня,
щиросердеч-
но вітає хрес-
на мама Люд-
мила Василів-
на і бажає їй безтурботної,
світлої, щасливої долі. Нехай у
серці живуть прекрасні мрії, а
розум втілює їх у життя, нехай
Всевишній дарує міцне здоро-
в’я, світлу радість, удачу, Свою
ласку і благословення на многії і
благії літа.

Хай щастя сьогодні зорею
світить,

Вісімнадцять – найкраща
пора.

Для Тебе – усі найчарівніші
квіти,

Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Хай юність й краса Твої про-

цвітають,
А доля успіх безцінний несе.
Теплом і любов’ю завжди очі

сяють
Й задумане здійсниться все.

Відділ освіти і профспілкова
організація працівників освіти і
науки Турківщини щиро-
сердечно віта-
ють із юві-
леєм – 80-
річчям від дня
народження –
к о л и ш н ь о г о
і н с п е к т о р а
відділу освіти та
голову проф-
спілки праців-
ників освіти району – Юліана Ва-
сильовича Городиського – і ба-
жають шановному ювіляру доб-
рого здоров’я, життєвих сил, ро-
динного тепла, мирного неба над
головою, довголіття.

Ювілей життєвий – то не
просто свято,

То життя зернини, зібрані в
засік,

Де були турботи, радості й
печалі,

Де були і смуток, і повага
всіх.

Тож нехай незгоди всі Вас об-
минають,

Лиш тепло і радість схо-
дять на поріг.

Хай здоров’я й щастя Гос-
подь посилає

І душі не гасне світлий
оберіг.

Керівник київської медичної
бригади, доктор медичних наук,

головний кардіохірург Міністер-
ства охорони здоров’я України,
ініціатор та організатор всеук-
раїнського проекту «Зупинити
епідемію серцево-судинних ка-
тастроф»– один із провідних
спеціалістів  країни з питань діаг-
ностики  та лікування гіпертро-
фічної кардіоміопатії та рапто-
вої серцевої смерті, Костянтин
Руденко каже, що рання  діагно-
стика серцево-судинного захво-
рювання має надзвичайно вели-
ке значення для подальшого
лікування. Саме з цих міркувань
він рекомендує прислухатися до
свого серця, а відчувши най-
менші проблеми – біль в області
грудини, задишку чи виникнен-
ня набряків, негайно звертати-
ся до лікаря, щоб потім не було
пізно.

Під час недавнього, уже тре-

тього, візиту на Турківщину Кос-
тянтин Володи-
мирович разом
зі своїми коле-
гами – лікарем
ехокардіографії
Тетяною Кра-
вець та про-
відним ліка-
рем-кардіоло-
гом Оленою Чи-
жевською огля-
нули й прокон-
с у л ь т у в а л и
більше 30 хво-
рих. Як тих, хто
вперше звер-
нувся до київсь-
ких фахівців, так
і тих, що вже

були на прийомі минулого чи по-
заминулого років або й  були
прооперовані на базі клініки ім.
М. Амосова. Хоча це не така ве-
лика кількість пацієнтів. Київські
фахівці кажуть, що готові прий-
няти стільки людей, скільки ви-
явить бажання скористатися
їхніми консультаціями. До речі,
за три роки співпраці більше
десятьох  жителів Турківщини з
набутими вадами та п’ятьох – з
вродженими прооперовано на
базі інституту.  Деяким із них,
особливо тим, хто належить до
соціально незахищених, завдя-
ки підписаному меморандуму,
хірургічне втручання проведено
за бюджетні кошти.

– Хоча в умовах вкрай об-
меженого фінансування з року
в рік робити це стає все складн-
іше. Але ми не опускаємо рук і

вишукуємо найменшу мож-
ливість, щоб оперувати хворих
Турківщини безкоштовно, – каже
Костянтин Володимирович.

З огляду на це, є, зрозумілою,

щира подяка своєму давньому
приятелю та його колегам від
Миколи Зубрицького.

–Костянтин Володимирович –
лікар від Бога, визнаний фахі-
вець своєї справи не лише в Ук-
раїні, а й в усій Європі. Мені над-
звичайно приємно, що він,
відкладаючи нагальні справи,
іноді мало не з аеропорту, по-
вертаючись з відрядження із
Італії чи Німеччини, збирається
і їде на нашу Турківщину. Для
мене особисто і для моїх зем-
ляків – це надзвичайно важли-
во, – ділиться своїми думками
Микола Іванович.

Приємно, що  приїжджаючи в
свій рідний край разом з меди-
ками, Микола Зубрицький  зав-
жди привозить обладнання, яке
вкрай необхідне для Турківської
лікарні. На цей раз подаровано
два фетальні монітори для діаг-
ностики пологовому та реаніма-
ційному відділенням. Про їх на-
гальну необхідність говорили,
дякуючи меценату, в.о. головно-
го лікаря Турківської КЦРЛ Кос-
тянтин Коробов, лікар-гінеколог
Едуард Миньо та лікар-анестез-
іолог  Віталій Семенків. Велику
вдячність за співпрацю, надану
допомогу та привезене облад-
нання медикам та нашому зем-
лякові висловив й голова Туркі-
вської районної ради Володи-

мир Лозюк, наголосивши при
цьому, що чисто професійна
співпраця, що зародилася три
роки тому, сьогодні уже перерос-
ла  в міцну дружбу.

Пригадуючи недавню історію,
Микола Зубрицький зізнається,
що спершу достеменно не був
переконаний в  такій ефектив-
ності співпраці. Все чомусь ду-
малося про якийсь одно- чи дво-
разовий приїзд на Турківщину
фахівців інституту ім. М. Амосо-
ва. Дякувати Богу, що все скла-
лося по-іншому. І Турківщина гор-
диться тим, що має такий успіш-
ний проект.

Провівши прийом хворих,

київські гості, разом з турківсь-
кими медиками та керівниками
району, обговорили перспекти-
ви розвитку медицини в нашому
краї. Маючи таку потужну матер-
іальну базу, уже сьогодні, на
думку Костянтина Руденка, мож-
на думати, щоб створити тут ре-
абілітаційно-відновлювальний
центр для людей з серцево-су-
динними патологіями не лише
для хворих Турківщини, а й усієї
області. Тут і сама природа доб-
ре впливатиме на одужання.

На цьому перебування київсь-
ких гостей на Турківщині не за-
вершилося. На прохання прези-
дента Національного параолім-
пійського комітету України Вале-
рія Сушкевича, з яким, як Мико-
ла Іванович, так і Костянтин Во-
лодимирович, приятелюють,
відбувся візит  в Західний реабі-
літаційний центр, що в с. Яворів.
Тут відбулася цікава зустріч з не-
щодавно призначеним директо-
ром Наталією Рода, яка прове-
ла екскурсію для гостей, а вже
після цього відбувся й прийом
хворих з особливими потребами,
що проходили тут реабілітацію.

Ось так, в добрий час і в добру
годину, за сприяння небайдужих
людей, зародилася і, віриться,
довго триватиме вкрай потрібна
співпраця для блага людей на-
шого Бойківського краю.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ –

Ãîëîâíà ìåòà ìåìîðàíäóìó, ï³äïèñàíîãî ì³æ Íàö³îíàëüíèì ³íñòèòóòîì
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ì. Ì. Àìîñîâà òà Òóðê³âñüêîþ ÊÖÐË

Три роки тому, за сприяння уродженця м. Турка, нині киянина,
заступника керівника департаменту Генеральної прокурату-
ри України Миколи Зубрицького, всесвітньовідомий Національ-
ний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова підпи-
сав меморандум про співпрацю з Турківською лікарнею. Не-
обхідність надання високопрофесійної консультативної ( а в
разі потреби,  й консервативної) допомоги жителям нашого
віддаленого краю, продиктована найперше тим, що впродовж
останніх років серцево-судинної патології в статистиці смер-
тності займають перше місце. А тому раннє виявлення зах-
ворювання, чи в разі необхідності – вчасне проведення операції,
мають велике значення для життя та здоров’я людини. Це
добре розуміють медики й намагаються отаку засторогу
донести до широкого загалу людей. Чого гріха таїти, серед
нас є дуже багато таких, хто з різних причин з байдужістю
ставиться до свого здоров’я чи здоров’я рідних, живучи за прин-
ципом «Поки грім не прогримить – чоловік не перехрестить-
ся». Медики ж в цьому плані кажуть по-іншому: хворобу краще
попередити, аніж потім її лікувати. Це важливо розуміти і па-
м’ятати.

Дякую, що принесли
сонце у мій світ

9 ëèïíÿ î.Âàñèëþ Ïîòî÷íÿêó âèïîâíèëîñÿ á 44 ðîêè
Відчувати, що Людина є поруч, тоді коли Вона вже є з Госпо-

дом - це не обгрунтована ніким містерія живого Бога. Отець
Василь… Я згадую це світле обличчя, повне радості, миру та
невимовного спокою кожного разу, коли мені щось не вдаєть-
ся. Кожного разу, коли хочу плакати – я плачу… так щоб ніхто
не бачив, тільки найближчі… Але плачу… Він навчив мене пла-
кати, але за однієї умови: якщо зроблю висновок і через кілька
хвилин комусь посміхнусь. Його витривалість завжди в мене
перед очима, коли розумію, що вже нема сил… Коли не знаю,
куди йти – саме його голос є моїм навігатором і я звертаю на
вірний шлях… Коли хочу безпідставно опустити руки – бачу
той проникливий погляд, який говорить без слів…

Я до останнього, як і кожен, хто жив і переживав ним, вірила, що
зможу ще не раз побачити його і поплакати, стоячи навколішки
перед ним і жаліючи над своїми провинами… Але… “так треба!”…
Це сталось – він залишив мене сам на сам з питаннями, які ніде не

є описані, а тільки за 42 роки прожиті…-
Так хочеться хоч дві-три ці містичні
відповіді знайти і з кимось про них пого-
ворити…

Я пам’ятаю ту останню зустріч. Батьки,
брати і сестри, племінники, друзі, вірні… І
я… Така маленька серед тисячного на-
товпу, який прийшов сказати “прощай!”…
Але як я хотіла на весь світ кричати, не-
мов гігант. Кричати від болю та водночас
від розуміння того, що любов – понад усе.
Мені хотілось обійняти кожного, хто стояв
тоді, а й жив колись, найближче до ньо-
го… Я не знала, як це зробити, але сьо-
годні – обіймаю їх молитвою і нічого ново-
го не скажу: він – Апостол сучасності. Потіха для засмучених, розра-
да для розчарованих, любов для самотніх, мир для ворогуючих, теп-
ло для черствих, сонце для темряви, батько для сиріт…

Коли мене хтось питає, чи знала Його – кажу, що знаю й досі і
ношу в серці як Дарунок від Бога і до сьогодні. Бо в нім – Христос, бо
в нім – любов і жертва, бо в нім – життя…і сьогодні впевнена в тому,
що Він святкує свій День Народження там, з Богом, по-особливому,
гідно та у славі.

Марта КРАЙЧИК.

Інженерно-педагогічний колек-
тив Турківського професійного
ліцею щиросердечно вітає з юві-
леєм – 50-річчям від дня народ-
ження, який відзнача-
тиме 23 липня, вик-
ладача спецдис-
циплін – Івана Іва-
новича Шкроба-
ка – і бажає
ш ан о в но м у
ювіляру з на-
годи свята міцного
здоров’я, невичерпної
енергії та наснаги, благополуч-
чя і добра, багато-багато щасли-
вих літ, прожитих під Божим і
людським благословенням.

Хай щастя вікує у Вашому
домі

І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і світлої

долі
Хай Бог посилає на довгі

роки.



4 стор.  «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»       21 ëèïíÿ 2017 ðîêó

Нещодавно мав добру нагоду
поспілкуватися з Петрунелею
Михайлівною у старенькому, але
гарно прибраному затишному
сільському ФАПі. Навідався
сюди разом із заступником го-
лови Турківської районної ради
Василем Костишаком, заступни-
ком головного лікаря Турківсь-
кої КЦРЛ Іваном Нагайком та
Присліпським сільським голо-
вою Онуфрієм Ляховичем, аби
привітати досвідченого медика
з 50-річчям професійної діяль-
ності. Зав’язалася дружня щира
розмова. І я зрозумів, що у житті
ця скромна, добродушна жінка
вміє радіти найменшим дрібнич-
кам і цінувати те, що Бог дає в
цей чи інший життєвий момент.
А головне – має чітке розуміння,
як багато має, завдяки Гос-
подній любові та опіці. Прийма-
ючи квіти та вітання від гостей
за багатолітню сумлінну працю,
впродовж якої було чимало
вдячності та подяк  від людей,
яким рятувала здоров’я та жит-
тя,  усіма шанована присліпчан-
ка, сердечно дякуючи навзаєм,
все згадує нелегкі будні сільсько-
го медика і добрих людей, з яки-
ми зводили її стежки-дороги. На-
правду, просто важко собі уяви-
ти, скільки кілометрів за 50
років роботи сходила Петруне-
ля Михайлівна, вдень і вночі, в
спеку і в холод, поспішаючи на
виклик до хворих земляків. А
скільком людям, завдяки її про-
фесійності, було врятовано жит-
тя?! Це знає лише Господь, який,
віриться, найоб’єктивніше оці-
нить усе те добре, безкорисли-
во зроблене нею. Як відомо,
лише людина бачить і оцінює
іншу людину, дивлячись в облич-
чя, а  Всевишній дивиться в душу.

Хоча напевно були в житті
жінки-медика й форс-мажори,
пов’язані з недоброзичливістю
окремих людей, але вона ( і я
переконаний в цьому)  виходи-
ла із таких ситуацій достойно,
розуміючи, що найкращий лік
проти чужої непорядності – влас-
на порядність. Втім, про це вона
воліє не згадувати. Натомість,

поринувши у приємні спогади
важких післявоєнних років, у
своє босоноге дитинство, моя
співрозмовниця з великою лю-
бов’ю та вдячністю згадувала
своїх щирих, добрих батьків, які
робили усе можливе, щоб
восьмеро діточок ( 6 дівчат і  2
хлопчики), серед яких Петруне-
ля була найстаршою, виростали
чесними, трудолюбивими, осві-
ченими, вміли поважати й допо-
магати одне одному, любити
людей. Батько дуже хотів, щоб
саме вона стала медиком. Все
наголошував на перспективність
та потрібність професії людям,
мовляв, медики будуть потрібні
за будь-якої влади. Так з його та
Господнього благословення,
тендітна дівчина, випускниця
місцевої школи, вступила на на-
вчання до Стрийського медич-
ного училища. Батьки безмеж-
но раділи за донечку, адже в ті
часи небагатьом сільським
дітям вдавалося вирватися у світ
знань, здобути професію меди-
ка чи вчителя. До слова, всі бра-
ти і сестри Петрунелі Михайлів-
ни також здобули освіту: одні
стали медиками, інші – педаго-
гами і лише наймолодша з сес-
тер закінчила технікум радянсь-
кої торгівлі в Ужгороді, обравши
професію кухаря.

Швидко пройшли 4 роки на-
вчання, і з добрим багажем
знань Петрунеля повертається
на Турківщину, а тодішній голов-
ний лікар – Габісонія – призна-
чає її у рідне село. Сказати, що
на початках було легко, значить
нічого не сказати. «Люди тоді не
були такими освіченими , як за-
раз. Народжувалося  багато
дітей, деякі сім’ї жили дуже
бідно, діти були занедбані, а
тому роботи у сільського фель-
дшера не бракувало», – згадує
тодішні роки моя співрозмовни-
ця.

Прийшовши  працювати  у
рідне село, протяжність якого
більше 7 км,  у ФАП, що знахо-
диться у верхньому кінці села
(сама ж проживала у нижньому),

щоденно доводилося лишень на
роботу й додому проходити, як
мінімум, 12 кілометрів. А ще –
виклики до сімей, які мешкали в
будинках на околиці. Так вихо-
дило іноді й близько 20-ти.  Із
своїх 50 років медичного стажу
16 – це робота у ФАПі верхнього
кінця села, а 34 – у сьогодніш-
ньому, нижньому.

У 1968 році Петрунеля Михай-
лівна зустріла своє єдине і на все
життя кохання – славного паруб-
ка, який щойно повернувся з
війська, односельця Івана. Не-
вдовзі молодята побралися, зго-
дом разом народили й вихова-
ли 9 дітей: 6 дочок і трьох
хлопців. Три дочки, як і матуся,

обрали професію медика, дві з
яких сьогодні працюють у Львові,
а одна уже 15 років живе й пра-
цює в Ізраїлі. Інші, відповідно,
здобули професію митника, фа-
хівця комп’ютерних технологій
та вчителя; один син працює
інкасатором, інший – в уп-
равлінні Львівської залізниці, а
наймолодший, який донедавна
був для матері постійною опо-
рою та підмогою, сьогодні також
працює в Ізраїлі.

– Чоловік мій тривалий час
працював водієм, багато років –
механіком у Турківській лікарні.
На жаль, 2 роки тому його не ста-
ло. Дуже доброю, роботящою,
щирою він був людиною. Завж-
ди готовий прийти на допомогу
не лише рідним, а й зовсім не-
знайомій людині. Був дуже
спортивний, знаний в селі  гри-
бар. Але, на жаль, сьогодні про

ÌÅÄÈ×Í² ÎÁÐ²¯
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Вона відпрацювала 50 років сільським
фельдшером – з єдиним записом у трудовій книжці

У січні наступного року всіма шанована в с. Присліп людина,
багатодітна мати, щаслива бабуся й прабабуся, медик з ве-
ликим життєвим і професійним досвідом – Петрунеля Кости-
шак – святкуватиме 70-річний ювілей. Оглядаючись на прой-
дений шлях, їй є що згадати, є над чим поміркувати, є чим
гордитися. Хоча, як кажуть, зірок з неба не знімала: живе у
постійній праці як у професійній, надаючи вдень і вночі медичну
допомогу односельцям, так і в господарській – вчасно викону-
ючи щоденну хатню роботу та нелегку працю в полі.

це мушу говорити в минулому
часі, – втираючи сльози, каже
ветеран медицини.

Сьогодні Петрунеля Михайлі-
вна живе разом з дочкою
Надією. Не дивлячись на уже
немолодий вік, має велике гос-
подарство. Поратися по ньому
допомагають  їй не лише діти, а
й онуки. Їх у героїні моєї розповіді
аж 18, та ще один правнук. Усі
виховані, роботящі й слухняні. І є
великою радістю для бабусі. Як
і 10, 20 чи 30 років тому, вона
щодня, не дивлячись ні на що, в
будь-яку пору днини йде на вик-
лик до хворого й, маючи вели-
кий  практичний досвід та доб-
рий багаж знань ще зі студен-
тської лави, фахово виконує
свою роботу. А на обслуговуванні
в медика на даний час 770  чо-
ловік, в тому числі  –  семеро
дітей до року,  вісім вагітних
жінок.

– Не пригадую, хто з великих
людей сказав, що життя – це
єдиний вуз, до якого не треба
здавати вступні іспити, а лише
випускні. Щодо того головного
професійного іспиту, то Петруне-
ля Михайлівна здавала його,

зрештою, й продовжує здавати
сьогодні «на відмінно», – розм-
ірковує Іван Нагайко.

А сільський голова Онуфрій
Ляхович, після по-земляцькому
щирих побажань Василя Кости-
шака, ніби підсумовуючи все по-
чуте у привітаннях, каже: «Вис-
ловлюючи побажання усієї нашої
громади, хочу низько вклонити-
ся вам, наша дорогенька рятів-
нице. Подякувати за врятовані
людські життя, недоспані ночі,
за справді материнську турботу
про односельців.  Будьте щас-
ливі і здорові ще багато років!»

Направду бути медиком – не
таким собі пересічним, а душев-
ним і фаховим – це справді та-
лант, а він, як відомо, не даєть-
ся у злу душу. Історія Петрунелі
Костишак є яскравим свідчен-
ням цього.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПЕРЕВИКОНАНО ДОХІДНУ ЧАСТИНУ
 Позачергова, тридцять п’ята сесія Турківської міської ради, яка відбулася 17 лип-

ня, одним із ключових питань розглянула виконання бюджету міської ради за перше
півріччя поточного року. З інформації завідувача відділу бухгалтерського обліку- голов-
ного бухгалтера Галини Мельник присутні дізналися, що  за шість місяців 2017 року по
доходах , при плані 5341800,00 грн., бюджет виконано  на 108, 9%, в сумі 5818364,68
грн., а по видатках –  при плані 7627516, 27 грн. – на 65,63%, в сумі 5006083,13 грн.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÏÎÅÇ²ß, ÍÀÐÎÄÆÅÍÀ Â²ÉÍÎÞ»
У рамках проведення Шостих Всесвітніх

бойківських фестин працівники Турківської
центральної районної бібліотеки  планують
3 серпня на площі Шевченка провести творчі
читання авторських поетичних творів –
«Поезія, народжена війною».

Отож  запрошують усіх поетів та аматорів, не-
залежно від віку,  взяти активну участь у заході та
зачитати свою поезію.  Контактні телефони для
довідок: 0664455247(Марія), 0501774023(Окса-
на). Цього ж дня у читальному залі районної
бібліотеки  бібліотекарі  запланували провести
Франковий  літературний вечір, під назвою «Тричі
мені являлася любов…»

А напередодні, 2 серпня, на площі Шевченка
гості  та учасники фестин   зможуть побувати на
ще одному літературному  вечорі –  «Свіча, запа-
лена від серця».

Оксана РОЗДОЛЬСЬКА.

НА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЮ   вул. ЗЕЛЕНА
 У понеділок, на позачерговій сесії Турківської міської ради,  було виділено 80 тисяч

гривень на електрифікацію (капітальне будівництво)  вул. Зелена в м. Турка.
За ці кошти можна буде  зробити  проектно-кошторисну документацію. Це стане

поштовхом, який  дасть можливість хоча б розпочати роботи з  освітлення даної
вулиці.

 Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу матусю, ніжну і любля-
чу дружину, добру невістку, тур-
ботливу доньку, жительку с. В.Ви-
соцьке – Надію Миколаївну Си-
ничич – з ювілеєм –
45-річчям
від дня на-
родження
щ и р о с е р -
дечно віта-
ють мама
Галина, чо-
ловік Бог-
дан, свекруха Віра, свекор
Василь, доньки Віра і Любов та
вся родина і бажають їй міцного
здоров’я, світлої земної радості,
мирного неба над головою, ро-
динного тепла, благополуччя і
рясних Божих благословінь.

Ми з ювілеєм Вас вітаєм –
Щоб стільки ж раз весна

цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла.
А ще бажаєм добре жити
І радістю цвісти весь час,
Щоб мали Ви кого любити
І щоб любили міцно Вас.
Хай Мати Божа Вас охоро-

няє,
Сіяє втіхи зірка золота.
Ісус Христос з небес благо-

словляє
На щедрі щастям многії

літа.

Дорогого, люблячого,
слухняного, найкращого у світі
онучка, жителя с. В.Висоцьке –
Василька Бурядника – з днем
народження
(9 років), яке
с в я т к у є
сьогодні, 21
л и п н я ,
с е р д е ч н о
вітають дідусь
Василь і
бабуся Галина і
бажають йому
міцного здоров’я, щасливої долі,
Господнього благословення.

Виростай розумним, добрим
і красивим,

Будь в житті, рідненький, Ти
завжди щасливим.

Хай у Тебе під ногами квіти
розквітають,

А над головою – сонце в небі
сяє.

Щоб в житті не знав Ти горя
і біди,

Щоб Тобі щастило всюди і
завжди.

Ми дякуєм Богу, що Ти у нас
є,

Хай радість й здоров’я Тобі
Він дає.

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀÂ ÔÎÍÒÀÍ
Уже кілька тижнів у цент-

ральному  сквері, за  ратушею,
працює фонтан. Довгий час
він не був діючим.  Зараз у ньо-
му хлюпоче  і розприскується
вода, яка поступає  до фонта-
ну  від  системи  міського цен-
тралізованого  водопоста-
чання.

Реконструкцію фонтану прове-
дено зусиллями працівників Тур-
ківської міської ради – Олексан-
дра Гвоздінського, Василя Мак-
сима,  Юрія Локотоша,  Василя
Куліковського та Володимира
Бучака. Завдяки  їхнім старанням
й  ожив фонтан, який став своєр-
ідною окрасою міського скверу.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Щиросердечно вітаємо із юв-
ілеєм дорогу і люблячу людину –
Ольгу Михайлівну Яворську із с.
Явора.

Від усього
серця бажає-
мо Вам,
рідненька,
здоров’я,
щ а с т я ,
незгасної
енергії та доб-
ра. Нехай Гос-
подь нагородить
Вас міцним здоров’-
ям, достатком і миром. Нехай
Покров Пресвятої Богородиці
завжди оберігає Вас. Божої лас-
ки і благословення Вам – на
довгі-довгі та світлі і радісні роки
життя.

Хай доля дарує Вам років ба-
гато,

Відпустить здоров’я міцно-
го й добра.

Хай повниться ласкою
рідная хата

Й багато в ній буде любові
й тепла.

Хай радість приносить Вам
кожна година,

Від горя рятує молитва
Свята.

Хай щастям квітує життє-
ва стежина

На многії і благії майбутні
літа.

З любов’ю – чоловік Петро,
дочка Галина з сім’єю і дочка
Оксана з сім’єю.

У ці чудові липневі дні святкує
своє 55-річчя наша дорога, чуй-
на і турботлива, найкраща у світі
дружина, мама і бабуся – Ольга
Василівна Дзюдзь з Вовчого.

Сердеч-
но бажає-
мо їй доб-
рого здо-
ров’я, жит-
тєвих сил,
родинного
тепла і Бо-
жого благо-
словення на многії
і благії літа.

Низький уклін Вам, рідна, до
самої землі,

За руки працьовиті, не-
втомні 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 колискову, що нам
співали Ви.

Спасибі Вам, рідненька!
Нехай щастить в житті!
А ми в молитвах наших про-

ситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку

на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зуст-

ріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і най-

дорожча наша мамо!
З любов’ю – чоловік Іван, доч-

ка Ірина з чоловіком Андрієм,
син Іван з дружиною Марією, син
Ігор з дружиною Василиною, ону-
ки Андрійко, Михайлина, Вікто-
рія, Іван, Соломія, Іванко, свати
з Вовчого і Верхнього.

На території  району
стартувала операція «Мак-2017»

Турківське відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у
Львівській області звертає увагу жителів району на те, що органами
Національної поліції на території району проводиться операція
«Мак-2017». Метою операції є виявлення та знищення незаконних
посівів нарковмісних рослин маку та конопель, перекриття каналів
надходження наркозасобів до споживачів та недопущення надход-

ження у незаконний обіг наркосировини рослинного походження.
За незаконний посів або незаконне вирощування снотворного

маку законодавством України передбачено як адміністративну, так
і кримінальну відповідальність.

Шановні громадяни! В разі виявлення вами незаконних посівів
рослин снотворного маку чи конопель у приватних осіб, просто на
дорозі чи серед поля, або наявності будь-якої інформації щодо
місцезнаходження таких насаджень, просимо повідомляти за но-
мером телефону «102», навіть не вказуючи свої дані та адресу.

Ірина ДОРОШ,
старший ДОП Турківського відділення поліції майор поліції

04.08.2017р. П’ятниця. Поч. о 11.00 год.
43. Науково-творчий захід, присвячений етнографу Михайлу Зуб-

рицькому
(біля пам’ятника в с.Кіндратів Турківського району
та продовження заходу в с.Мшанець Старосамбірського району

(16.00 год.).
04.08.2017р. П’ятниця. Поч. о  11.00 год.
44.  Музично-пісенний та словесний дитячий фольклорний кон-

курс «Маленькі бойкиня та бойко».
      04.08.2017р. П’ятниця. Майдан Т.Шевченка. Поч. о 12.00 год.
45. Науково-практична конфереція з питань розвитку традиційної

та нетрадиційної народної медицини на Бойківщині та пропаганди
здорового способу життя.

04.08.2017р. П’ятниця. Зал музичної школи. Поч. о 12.00 год.
46.  Засідання круглого столу із вшанування пам“яті видатного ук-

раїнського бізнесмена і мецената Петра Яцика, вихідця з Бойківщи-
ни, уродженця с.В.Синьовидне Сколівського району, який проживав
у Канаді і заснував за власний кошт в м. Київ конкурс   серед учнів шкіл
України.

Вивчення та розповсюдження української мови в контексті обгово-
рення книги автора М.Слабошпицького «Українець, що відмовився
бути бідним».

04.08.2017р. П’ятниця, с. Верхнє Синьовидне Сколівського райо-
ну, Поч о 12.00 год.

47. Вшанування пам’яті загиблих воїнів у Першій світовій війні на
Братській могилі в селі Комарники  (Зворець) Турківського району.

04.08.2017р. П’ятниця. Поч. о 13.00 год.
48. Відкриття художньо-меморіальної таблиці «Соловейку Бойків-

щини» Ізидору Пасічинському – на фасаді приміщення школи с.Крас-
не Турківського району.

04.08.2017р., П’ятниця, с.Красне Турківського району. Поч. о  13.00
год.

49. Пам’ятний захід біля художньо-меморіальної таблиці Івану
Багряному(1906-1963) - на фасаді ЗОШ № 2 м.Турка;

04.08.2017р. П’ятниця. Поч. о 13.30 год.
50.  Презентація енциклопедичних видань та літератури з історії,

сьогодення і майбутнього Бойківського краю.
04.08.2017р. П’ятниця. Читальний зал ЦБС, Поч. о 14.00 год.
51. Шахово-шашкові турніри, пам’яті Степана Попеля (всі бажа-

ючі).
04.08.2017р.П’ятниця . НВК м.Турка, вул.Молодіжна, 68, Поч. о 15.00

год.
52.  Парад бойківської народної ноші.
04.08.2017р.П’ятниця . Майдан Т.Шевченка. Поч. о 15.00 год.
53. Науково-пізнавальний вечір «Франкові читання» з нагоди 161-

ї річниці від дня народження І.Я.Франка.
04.08.2017р. П’ятниця. Читальний зал ЦБС. Поч. о 15.00 год.
54. Мистецька зустріч членів Управи та Ради Міжнародної громадсь-

кої організації “Світовий Конгрес Бойків” із учасниками та  гостями з
діаспори.

04.08.2017р. П’ятниця. Зал районного Народного дому. Поч. о 18.00
год.

55. Вшанування пам’яті Степана Попеля – біля художньо-мемор-
іальної таблиці на приміщенні ДЮСШ «Юність» м.Турка.

04.08.2017р. П’ятниця. ДЮСШ «Юність», вул.Б.Хмельницького, 8.
Поч. о 19.00 год.

56. Вечірній концерт
04.08.2017р. П’ятниця,  Майдан Т.Шевченка. Поч. о 19.00 год.
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57. Всеукраїнський турнір з шашок (з нормою майстра спорту) (про-

довження).
05.08.2017р. Субота, поч. о 09.00 год., НВК м.Турка, вул.Молодіж-

на, 68
58. Шахово-шашкові турніри пам’яті Степана Попеля (продовжен-

ня).
05.08.2017р. субота, поч. о 09.00 год., НВК м.Турка, вул.Молодіжна,

68
59. Пам’ятні заходи біля художньо-меморіальної таблиці Миро-

нові Утриску на приміщенні Ратуші м.Турка
05.08.2017р. Субота. Поч. о 10.30год.
60. Літературно-краєзнавчий конкурс імені Мирона Утриска.
05.08.2017р. Субота, зал музичної школи, Поч.о 11.00год.

61. Огляд-конкурс – автентичного фольклору «Відлуння Бойківсь-
кого краю».

05.08.2017р. Субота. Поч. о 11.00 год.
62. Пам’ятні заходи біля художньо-меморіальної таблиці Омеля-

ну Бачинському - ЗОШ в  с.Жукотин Турківського району
05.08.2017р. Субота. Поч. о 11.00 год.
63.  Відкриття знакової таблиці з нагоди 200-річчя заснування на-

родної школи в селі Лімна Турківського району.
05.08.2017р. с.Лімна Турківського району. Поч. о 12.30   год.
64. Круглий стіл, присвячений 100-річчю започаткування Союзу

Українок. Представлення програми: «Жінка і нація».
05.08.2017 р. Субота, Культурний центр «Україна», «Бойківська

світлиця», Поч. о 13.00 год.
65. Молодіжний турнір з футболу «Бойківські копанки», пам’яті Ге-

роїв Небесної Сотні та отця Миколи – батька засновника Українсько-
го тіловиховання Івана Боберського.

05.08.2017 р. Субота, спортмайданчик с.Бітля Турківського району,
Поч. о 13.00 год.

66. Наукова конференція: «Боротьба українського народу за свою
незалежність».

05.08.2017 р. Субота. НВК м.Турка, вул.Молодіжна, 68. Поч. о 13.00
год

67. Круглий стіл на тему: «Збереження природного середовища та
його складової - Карпатських лісів, що є легенями України.

Екологічна безпека краю.
Перспективи створення національного парку «Бойківщина».
05.08.2017р. Субота. Актовий зал Турківської ЗОШ № 1, Поч. о 14.00

год.
68. Пам’ятні заходи біля художньо-меморіальної таблиці Ользі

Стахнів (1924-1945).
05.08.2017р.Субота, фасад ЗОШ в м.Турка. Поч. о 14.00 год.
69. Відтворення фрагментів «Бойківського весілля» (колектив Ста-

росамбірського району).
05.08.2017р.Субота. Поч. 14.00 год. майдан Т.Шевченка м.Турка.
70. Творча зустріч з обміну досвідом працівників музеїв Бойківщи-

ни.
05.08.2017р Субота,  .м.Турка, музей «Бойківщина», Поч. о 15.00

год.
71. Пам’ятні заходи біля  художньо-меморіальної таблиці гро-

мадському діячеві ЗУНРу Захару Павлюху на фасаді школи с.Хащів
Турківського району.

05.08.2017р. Субота, с.Хащів Турківського району, Поч. о 16.00 год.
72. Конкурс «Княгиня Бойківщини».
05.08.2017р. Субота. майдан Т.Шевченка м.Турка.Поч. 16.00 год.
73. Засідання Ротарі клубу «Львів».
05.08.2017р. Субота, турбаза «Застава» у селі В.Гусне Турківського

району, Поч. о 16.00 год.
74. Відкриття художньої-меморіальної таблиці громадським дія-

чам Бойківщини – Миколі Боберському та Івану Боберському, в селі
Лопушанка Турківського району.

05.08.2017р. Субота. с.Лопушанка Турківського р-ну, Поч. о 17.00
год.

75. Захід з Транскордонного співробітництва «Україна-Польща»
05.08.2017р. Субота. Поч. о 18.00 год. Зустріч бойків України та

Польщі в с.Лопушанка Турківського р-ну.
76. Вечірній концерт
05.08.2017р. Субота,  Майдан Т.Шевченка. Поч. о 19.30 год.
77.Засідання товариства з нагоди відзначення 25-ти річчя прове-

дення Перших Всесвітніх Бойківських фестин (1992р.). Творча зустріч
з громадськими активістами, керівниками установ і організацій адм-
іністрацій і рад усіх рівнів, які були і є причетними до підготовки та
успішного проведення усіх фестин в плані відродження звичаїв та
обрядів не тільки етнографічної спільноти українців-бойків, але й усієї
України та діаспори під гаслом: «Всесвітні Бойківські фестини – у
розбудові Української держави!»

05.08.2017р. Субота. Культурний центр «Україна». Поч. о 20.00 од.
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78. Свято мистецтв: «Відлуння Бойківського краю».
Гала-концерт за участі кращих аматорських художніх колективів і

заключний концерт-огляд з лабораторії фольклорних ансамблів та
окремих професійних і самодіяльних виконавців.

06.08.17 р. Неділя. Співоче поле  с.Явора Турківського району.
поч.12.00 год.

79. Локація «Бойківська гостина» та «Автентична Бойківська кух-
ня».

06.08.17 р. Неділя. Співоче поле. поч.13.00
80. Презентація сільських рад Турківщини «У гості до бойків».
06.08.17 р. Неділя. Співоче поле. с.Явора Турківського р-ну.
 поч.14.00 год.
81. Військово-патріотична акція «Бойки на стражі України».
06.08.17 р. Неділя. Співоче поле. с.Явора Турківського р-ну.
 поч.15.00 год.
82. Конкурс силачів «НАЙСИЛЬНІШИЙ БОЙКО», під егідою най-

сильнішої людини планети – ВАСИЛЯ ВІРАСТЮКА.
06.08.17 р. Неділя. Співоче поле. с.Явора Турківського р-ну.
 поч.15.30 год.
83. Святковий феєрверк та «Бойківська ватра».
06.08.17 р. Неділя. Співоче поле. с.Явора Турківського р-ну.

поч.21.30 год.
84. Закриття фестин
06.08.17 р. Неділя. Співоче поле. с.Явора Турківського р-ну.
 поч.22.00 год.

ÎÑÍÎÂÍ²
ÏÐÎÃÐÀÌÍ²

ÇÀÕÎÄÈ
ØÎÑÒÈÕ  ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²Õ ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÔÅÑÒÈÍ, Ï²Ä ÃÀÑËÎÌ:

«ÂÑÅÑÂ²ÒÍ² ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊ² ÔÅÑÒÈÍÈ – Ó ÐÎÇÁÓÄÎÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ!»
2 - 6 серпня 2017 року.

Турківський та сусідні до нього райони Львівської області.

(Закінчення. Початок на 2 стор.)
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На 2017 рік, закрема на заку-
півлю продуктів харчування для
ДНЗ, виділено кошти в сумі
400000 грн., при розрахунковій
потребі 700000,00 грн. до кінця
2017 року.

Закупівлю продуктів харчуван-
ня було здійснено через систе-
му «Prozorro» (допорогові за-
купівлі), всі вони розбиті на 16
лотів (згідно державного класи-
фікатора закупівель ДК 021-
2015 (CPV)). У ній брало участь
2-3 учасники на один лот. Сис-
тема «Prozorro» визначила пе-
реможця закупівлі.

За результатами процедури
закупівлі, із 16 учасниками

НЕ ПРАЦЮЮТЬ ДОШКІЛЬНІ
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Відповідно до законодавства, за організацію навчального про-
цесу в ДНЗ відповідає відділ освіти. При відділі освіти Туркі-
вської РДА діє 4 ДНЗ, а саме : Ільницький ДНЗ, Боринський ДНЗ,
В.Яблунський ДНЗ та Турківський ДНЗ, в яких перебуває в се-
редньому 175 дітей. Штатна чисельність працівників – 43,525
одиниць. З них 25,45 – технічний персонал та 18,075 – педагог-
ічний персонал. Видатки на утримання ДНЗ – із місцевого бюд-
жету Турківського району.

підписано договори про поста-
чання продуктів, на загальну
суму 381000,00 грн. За перше
півріччя 2017 року надійшла оп-
лата від батьків за харчування
дітей, в сумі 75154,00 грн., які
витрачають за цільовим призна-
ченням, тобто на закупівлю про-
дуктів. Загалом за січень – чер-
вень оплачено за продукти ДНЗ
266154,00 грн.

На даний час необхідність у
призупиненні  діяльності ДНЗ
виникла у зв’язку із розірванням
договорів постачальником ПП
Білинською Л.Л. із якою було ук-
ладено найбільшу  їх кількість.
Зараз підприємство  відмов-

ляється від договору. Дане при-
зупинення діяльності ДНЗ три-
ватиме на час проведення про-
цедури закупівлі через систему
«Prozorro». Також відділ освіти
своїм відношенням за №455 від
23.06.2017 року – звернувся до
Турківської районної ради про
додаткове виділення коштів для
закупівлі продуктів харчування,
в сумі 500000,00 грн.. У разі вид-
ілення коштів ,  буде  можливість
проводити безперебійну орган-
ізацію харчування вихованців
ДНЗ до кінця 2017 року.

Відділ освіти просить батьків
із розумінням поставитись до
даної ситуації, адже, згідно чин-
ного законодавства, іншого шля-
ху, ніж допорогові закупівлі, для
організації дитячого харчування
наразі немає.

Наталія ГОШІВСЬКА,
начальник відділу освіти Тур-

ківської РДА.

Побутує думка в
суспільстві, що дітям немає
ніде краще, як біля рідної ма-
тері. Так, я погоджуюся з та-
ким  висловлюванням, але….є
такі жінки (свідомо не називаю
іх матерями), які матір’ю ста-
ли тільки в пологовому
відділенні, але не в житті. Си-
туація щодо неблагополуччя
є вражаючою, тому що у світі
ХХІ ст., а деякі сім’ї прожива-
ють наче в середньовіччі.

Дитина- Божий дар, і як мож-
на нехтувати таким даром? Це є
зневага до Бога. Я думаю, що
жінки, які будуть читати мою стат-
тю, задумаються над тим, як по-
трібно правильно утримувати та
виховувати дітей, тому що така
байдужість матері, халатне став-
лення до своїх нащадків може
призвести до їхньої втрати. Чи
варта це того? А потім такі жінки
приходять на засідання суду і
представляються наче порядні
та люблячі матері... Опишу один
із декількох випадків, з якими ча-

сто стикаються працівники служ-
би у справах дітей.

При Турківській районній дер-
жавній адмініст-
рації створена
комісія з питань
захисту прав ди-
тини, яка 13 лип-
ня 2017 року на
засіданні розг-
лядала важливе
питання щодо
соціального за-
хисту дітей-
доцільність поз-
бавлення батьк-
івських прав ма-
тері щодо 6 ма-
лолітніх дітей в
одному із сіл
району. Сім’я пе-
ребувала  на профілактичному
обліку в службі у справах дітей
протягом певного періоду, і всі
заходи, які вживала служба у
справах дітей, центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
працівники Турківського відділу

поліції, представники сільської
ради, медицини, результату не
дали. На сім’ю постійно скар-
жаться сусіди, що в будинку бруд-
но, розводяться таргани, діти
недоглянуті, часто залишені на
співжителя, а мати у Турці по 2-3
дні вирішує свої справи. З жінкою
неодноразово проводили бес-
іди, однак лише на вулиці, так як

Марія не впускає нікого до бу-
динку.   А там речі розкидані,
меблі поламані, діти брудні,
сплять на дошках, які вкриті одя-
гом та іншими речами. Сім’я пе-
ребувала в центрі соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

ЯКЩО НЕ ЛЮБИШ,
ТО ВТРАТИШ

Кишкові інфекції – це група
інфекцій, що викликає захворюван-
ня травного тракту з такими
клінічними проявами як підвищен-
ня температури тіла, пронос, блю-
вання. Ці захворювання виникають
внаслідок вживання заражених
продуктів або води, які проникають
в організм людини через брудні руки,
продукти харчування. Наявність
збудників, їх розмноження в продук-
тах харчування не впливає на сма-
кові якості харчів. Час від заражен-
ня людини до перших клінічних про-
явів захворювання триває від
кількох годин до 2-3 діб.

Часто захворювання на кишкові
інфекції стає наслідком вживання
продуктів харчування, придбаних
на стихійних ринках, у місцях не-
санкціонованої торгівлі, при вжи-
ванні продуктів, що пройшли недо-
статню термічну обробку. Більшість

спалахів виникає внаслідок недо-
тримання санітарно-гігієнічних ви-
мог, залучення носіїв кишкових
інфекцій до приготування страв. А
ще, це період відзначення масових
урочистостей, мандрівок та подо-
рожей, активного відпочинку на
природі та біля річки. Збудниками
кишкових інфекцій можуть бути
різноманітні віруси, бактерії та їх
токсини.

Заходи профілактики гострих
кишкових інфекцій

1. Дотримання особистої гігієни,
ретельне миття рук милом перед
їжею і після відвідин громадського
транспорту, туалетів (адже після
миття рук кількість мікроорганізмів
в значній мірі зменшується).

2. Не вживайте для пиття воду з
відкритих джерел або яка продаєть-
ся на розлив. Кип’ятіть воду!

3. Перед вживанням свіжих

та приготування їжі необхідно мати
з собою запас питної води, для мит-
тя посуду і рук використовуйте бу-
тильовану воду;

8. Купайтеся тільки у встанов-
лених для цих цілей місцях. При ку-
панні у водоймах і басейнах не слід
допускати попадання води в рот.

9. При здійсненні подорожі не ре-
комендовано брати у дорогу про-
дукти, що швидко псуються (ков-
басні, молочні, кулінарні, конди-
терські вироби або інші продукти,
що потребують охолодження при
зберіганні).

10. На відпочинку без організова-
ного харчування виключати приго-
тування багатокомпонентних
страв, що не мають достатньої тер-
мічної обробки (паштети, м’ясні са-
лати тощо).

11. Не готувати продукти з запа-
сом. Приготовлені страви з м’яса,
молока бажано споживати відразу,
а у випадку їх повторного спожи-
вання вони мають бути повторно
термічно оброблені.

Пам’ятайте – тільки достатня
термічна обробка страви може за-
побігти виникненню захворювання.

Володимир ЗУБРИЦЬКИЙ,
в.о. начальника держпродспо-

живслужби у Турківському рай-
оні.

під соціальним супроводом та
була знята із негативним резуль-
татом, оскільки ситуація в сім’ї
не покращилася. До фахівців із
соціальної роботи ставилися аг-
ресивно, не впускали до будин-
ку, аби перевірити соціально-
побутові умови проживання.
26.06.2017 року до служби у
справах дітей надійшла
відповідь з Турківського ВП про
те, що  дану особу було притяг-
нуто до адміністративної відпо-
відальності за ст.184 ч.1 КУпАП-
ухилення батьків або осіб, які їх
замінюють, від виконання пе-
редбачених законодавством
обов’язків щодо забезпечення
необхідних умов життя, навчан-
ня та виховання неповнолітніх
дітей ( до речі, в 2016 році її теж
було притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності). Тому
для захисту прав дітей виникла
необхідність  вирішити питання
про   позбавлення батьківських
прав щодо шести малолітніх
дітей.

Описую все це й мрію, щоб
кожна дитинка в  нашому рай-
оні проживала в благополуччі та
мирі.

Ірина СТЕБІВКА,
начальник служби у спра-

вах дітей.

ÏÀÌ’ßÒÀÉÒÅ: ÇÄÎÐÎÂ’ß Ó ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!
Літо – це  найкраща пора року: сонячні, теплі дні, свіжі овочі та фрукти, канікули та відпус-

тки, відпочинок на морі чи на природі. Однак саме в цю пору відбувається значне зростання
захворюваності на кишкові інфекції.

Колеги по роботі щиросердечно вітають з ювілейним днем на-
родження директора комбінату громадського харчування – Віру Сте-
панівну Юсипович – і бажають їй міцного здоров’я – з роси і
води, життєвої енергії, світлої радості в житті, достат-
ку, добра, Божої ласки на многії літа.

У цей святковий, світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження добру, чуйну колегу по роботі,
завуча школи та вчителя англійської мови – Надію
Миколаївну Синичич – і бажає шановній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, невтомної енергії, нат-
хнення, родинного тепла, миру, добра, любові,
Божої опіки на життєвій дорозі.

Нехай життя свій шлях торує
Між гір й долин у дивосвіт.
Нехай Господь Вам подарує
Ще безліч світлих, гарних літ.

Àâòîìîá³ëü
ïåðåêèíóâñÿ â ð³÷êó
Дорожньо-транспортна

пригода трапилася в с. Зубри-
ця.

Правоохоронці встановили, що
близько 07.30 автомобіль «ВАЗ-
2106», в якому знаходились 26-
річний водій та його 21-річна паса-
жирка, обоє – мешканці району, рап-
тово почав самовільно рухатись у
бік водойми та перекинувся.

В результаті ДТП чоловік отри-
мав тілесні ушкодження у вигляді
закритої черепно-мозкової травми,
саден обличчя та шиї, забою груд-
ної клітки та ноги. У дівчини медики
діагностували закриту черепно-
мозкову травму та рвану рану над-
брівної ділянки.

За фактом відкрито кримінальне
провадження за ч.1 ст.286 Кримі-
нального кодексу України (порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту особа-
ми, які керують транспортними за-
собами). Статтею передбачено по-
карання, включно до обмеження
волі на строк до трьох років, з поз-
бавленням права керувати транс-
портними засобами на строк до
трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції
Львівської області.

овочів слід їх ретельно мити і обли-
вати окропом.

4. Не залишайте приготовлену їжу
при кімнатній температурі більше
ніж на 2 години. При купівлі харчо-
вих продуктів та напоїв обов’язко-
во звертати увагу на терміни та
умови зберігання продуктів харчу-
вання. Зберігати продукти харчу-
вання тільки у cnociб зазначений на
упаковці та у встановлений термін

5. Для вживання вибирайте про-
дукти, піддані термічній обробці, ре-
тельно прожарюйте (проварюйте)
продукти, особливо м’ясо, птицю,
яйця і морські продукти. Не збері-
гайте їжу довго, навіть у холодиль-
нику.

6. Не допускайте контакту між
сирими і готовими харчовими про-
дуктами.

7. При неорганізованому відпо-
чинку (туристичні мандрівки, екст-
ремальний туризм тощо) для пиття

У п’ятницю, 28 липня, у селі
Нижній Турів (Соколики), відбу-
деться урочистий захід, при-
свячений операції «Вісла» – 70
років депортації.

У програмі заходу:
11.00 - святкова літургія в

церкві св.Димитрія Солунського
в Соколиках;

14.00 - урочиста частина – ви-
ступ художніх колективів Турків-
щини. Організатори запрошують
вихідців із Соколик та навко-
лишніх сіл, які були депортовані,
художні колективи Львівщини.

Заявки подавати до
25.07.2017 року.

Усім, бажаючим взяти участь
у заході, потрібно мати із собою
паспорт, адже церква знахо-
диться за інженерними спору-
дами Державного кордону.

Контактна особа: Петро
Шкрамко - Нижньотурівський
сільський голова. Тел.:
0995489567, 0969750260.
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ПРОЕКТ  РІШЕННЯ
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про  затвердження Положення про громадські
слухання в місті Турка

Керуючись ст. 13, ч. 1 ст. 59 та ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про громадські слухання в

місті Турка (додається).
2. Рішення набирає чинності з наступного дня після

публікації в районному часописі «Бойківщина».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти

на постійну депутатську комісію з питань депутатської
діяльності, етики, законності та гуманітарних питань
(Писанчин Л.В.).

Міський голова Геннадій Когут.

Проект Положення про громадські слухання в
місті Турка оприлюднений для ознайомлення на оф-
іційному сайті Турківської міської ради (http://turka-
mrada.gov.ua/) у спеціальному розділі «Прозоре
місто» (підрозділ «Регуляторна політика»)

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ
проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про
затвердження Положення про громадські слухання

у місті Турка»
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на ви-

конання вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», відповідно до Методики проведення аналізу впли-
ву регуляторного акта, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає
правові і організаційні засади реалізації проекту рішен-
ня сесії Турківської міської ради «Про затвердження
Положення про громадські слухання у місті Турка».

Назва регуляторного органу:  Турківська міська рада.
Назва документа: проект рішення сесії Турківської

міської ради «Про затвердження Положення про гро-
мадські слухання у місті Турка».

Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий
комітет Турківської міської ради.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’-
язати

Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» передбачено, що члени територіальної грома-
ди, як основного суб’єкта місцевого самоврядування,
відповідно до законодавства мають права щодо прий-
няття участі у діяльності та контролю за органами місце-
вого самоврядування, однак, на даний час практична
реалізація даних прав знаходиться на низькому рівні.

Так Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні» встановлено низку норм безпосередньої де-
мократії, зокрема скликання та врахування рішення
загальних зборів громадян, організація та проведення
громадських слухань, місцевих ініціатив та ін.

Крім того, вказаним законом встановлено правила
щодо здійснення місцевого самоврядування для всіх

територіальних громад. Такий підхід не дозволяє вра-
ховувати історичні, національно-культурні, соціально-
економічні особливості кожної територіальної грома-
ди.

Громадські слухання є формою безпосередньої участі
членів територіальної громади у здійсненні місцевого
самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 2. Визначення цілей регулювання
Закріплення норм, встановлених Конституцією, зако-

нами України, Європейською хартією місцевого само-
врядування, встановлення порядку їх виконання, вира-
ження власної думки членів територіальної громади
пропонується вирішити  шляхом затвердження Поло-
ження про громадські слухання в місті Турка.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтерна-
тивних способів досягнення встановлених цілей з аргу-
ментацією переваг обраного способу.

Альтернативою є прийняття рішення міської ради для
врегулювання важливих питань територіальної грома-
ди.

Даний спосіб не є ефективним з декількох причин:
вирішення важливих для міста питань шляхом прий-

няття різних рішень міської ради значно ускладнює
інформованість членів територіальної громади стосов-
но їх прав у здійсненні місцевого самоврядування;

сукупність рішень міської ради за своєю суттю не мо-
жуть врахувати та систематизувати історичні, національ-
но-культурні, соціально-економічні та інші особливості
здійснення місцевого самоврядування на території Тур-
ківської міської ради.

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання
визначеної проблеми шляхом прийняття запропонова-
ного регуляторного акта.

Метою громадських слухань є надання членам тери-
торіальної громади міста Турка інформації про роботу
органів та посадових осіб місцевого самоврядування,
створення можливості брати участь у обговоренні про-
блем життєзабезпечення та розвитку територіальної
громади міста Турка, ініціюванні та підготовці рішень
щодо них.

Положенням регулюються права членів територіаль-
ної громади на проведення громадських слухань, за-
гальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив
та встановлюється порядок їх реалізації.

Прийняття положення про громадські слухання вста-
новить чіткі вимоги по механізму участі членів територ-
іальної громади у вирішенні важливих для міста питань
та визначить особливості здійснення місцевого само-
врядування на території Турківської міської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених
цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного
акта.

Досягнення цілей, поставлених розробниками, про-
понується вирішити шляхом обов’язковості виконанням
положення про громадські слухання всіма членами те-
риторіальної громади та органами владних повнова-
жень.

Також пропонується проведення широкої інформац-
ійної кампанії щодо роз’яснення змісту положення та

інформування мешканців міста.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття зап-

ропонованого регуляторного акта.
Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на

представників органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, представників партій, рухів, профес-
ійних і творчих спілок, органів самоорганізації населен-
ня, релігійних організацій та інших неприбуткових орган-
ізацій громадянського суспільства, що діють на тери-
торії міста, представників підприємств, установ та орган-
ізацій, що розташовані на території міста, осіб, які за-
реєстровані та постійно мешкають на території міста
Турка.

Для визначення очікуваних результатів прийняття зап-
ропонованого регуляторного акта, які виникають у різних
груп суб’єктів, на котрі поширюється дія акта, наведена
таблиця аналізу вигод та витрат:

 Вигоди Витрати 
Можливість реальної кооперації у вирішенні 
міських проблем, передача частини повноважень і 
відповідальності іншим суб’єктам 
самоврядування міської громади за їх розв’язання 

Органи місцевого 
самоврядування 

 

Витрати, пов’язані з 
розробкою та 
впровадженням 
регуляторного акта 

Громада 

Одержання можливості активно впливати та 
брати участь у вирішенні міських проблем, 
можливість отримати певні важелі щодо 
рівноправної, партнерської ролі у місцевому 
самоврядуванні; інструмент розвитку і 
формування власне самої громади 

Витрати робочого 
часу, пов’язані з 
підготовкою та 
виконанням вимог 
регуляторного акту 
 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуля-
торного акта.

Дія зазначеного регуляторного акта – постійно.
До чинного положення про громадські слухання в  місті

Турка протягом його дії можливе внесення змін та до-
повнень рішенням сесії Турківської міської  ради.

8. Визначення показників результативності регулятор-
ного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є :
1. Кількість внесених місцевих ініціатив.
2. Кількість проведених зборів громадян за місцем

проживання.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта

буде здійснюватися на підставі статистичних даних, ви-
ходячи із зазначених показників результативності.

Оскільки для визначення значень показників резуль-
тативності регуляторного акта використовуються виключ-
но статистичні дані, базове відстеження результатив-
ності даного регуляторного акта буде проведено через
рік з дня набрання ним чинності розробником цього
проекту.

Повторне відстеження результативності даного регу-
ляторного акта буде проведено через два роки з дня
набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього регу-
ляторного акта здійснюються раз на кожні три роки,
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відсте-
ження результативності цього акта.

Керуючий справами (секретар) виконавчого коміте-
ту Віталій Беседін.

Порядок та умови проведення конкурсу на виконання заходів
Комплексної програми підтримки та розвитку агропромис-
лового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки

Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредита-
ми, залученими у банківських установах, кредитних спілках у націо-
нальній валюті (обсяг фінансування на 2017рік – 1,5 млн.грн.)

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання – ви-
робникам сільськогосподарської продукції, сільськогосподарським
кооперативам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам,
які залучили кредити у банківських установах, кредитних спілках у
національній валюті – в розмірі до 1,5 облікової ставки НБУ, але не
більше 200 тис. грн. для юридичних осіб та 100 тис. грн. – для фізич-
них осіб.

За детальною інформацією звертатися в Департамент агропро-
мислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації за
адресою: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 51); Ігор Олего-
вич Цвігун, тел.252-85-90.

Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кре-
дитів на реалізацію бізнес-планів (обсяг фінансування на 2017рік –
8,5млн.грн.).

Підтримка надається у вигляді кредиту учасникам Комплексної
програми – переможцям конкурсу бізнес-планів із здійснення діяль-
ності в агропромисловому комплексі на платній та зворотній ос-
нові:

– фізичним особам-підприємцям, у розмірі до 200 тис. грн., терм-
іном до 3 років із відстроченням повернення основної суми   зобо-
в’язання до одного року, з урахуванням передбачених бізнес-пла-
ном термінів повернення кредиту;

– фінансова підтримка іншим суб’єктам господарювання – у
розмірі до 500 тис. грн., терміном до 5 років з відстроченням повер-
нення основної суми зобов’язання до одного року, з урахуванням
передбачених бізнес-планом термінів повернення кредиту.

Звертатися у Фонд індивідуального житлового будівництва на селі

Львівської обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів,
вул. Пекарська, 95; Любов Йосипівна Шевців, тел. 225-65-08, 225-
65-07.

Фінансова підтримка у вигляді дотацій на площу угідь, на яких
проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості
ґрунтів (обсяг фінансування на 2017рік – 1,2 млн.грн.).

Кошти надаються у вигляді дотації на площу угідь, на яких прово-
дитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів,
надаються суб’єктам господарювання агропромислового комплек-
су, фізичним особам-підприємцям, сільськогосподарським коопе-
ративам за такими напрямами:

– освоєння земель під садівництво, ягідництво після проведення
агрохімічного обстеження земельних ділянок – в розмірі до 400
грн. на один га під створення нових насаджень садів, ягідників;

– розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапняко-
вих меліорантів – в розмірі до 500 грн. на один га;

– збагачення ґрунтів біологічним азотом після використання іно-
кулянтів азотфіксуючих мікроорганізмів – в розмірі до 160 грн. на
один га;

– сидерації ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур
–  в розмірі до 350 грн. на один га.

Звертатися в Департамент агропромислового розвитку Львівської
обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, просп. В.Чор-
новола, 57, (каб. № 59); Марія Іванівна Матійків, тел.255-05-72

Термін подачі документів – з 31.03.2017 року по 10.12.2017 року.
Перелік документів, які подаються до конкурсної Комісії, визна-

чений у Порядку використання коштів обласного бюджету на вико-
нання заходів Комплексної програми підтримки та розвитку агро-
промислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки,
затвердженому розпорядженням голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації №249/0/5-17 від 30.03.2017 року.

Детальна інформація на офіційному веб-сайті Львівської облас-
ної державної адміністрації – www.loda.gov.ua (сторінка Департа-
менту в рубриці «Програми»). Більше інформації читайте на сайті
Турківської райдержадміністрації.

Ірина ДЗОНДЗА,
головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку Туркі-

вської райдержадміністрації.

ДЛЯ ПІДТРИМКИ
АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ

Íàáëèæàºòüñÿ
ãðàíè÷íèé òåðì³í
ñïëàòè ïîäàòêîâèõ

çîáîâ’ÿçàíü
Турківське відділення Сам-

бірської ОДПІ нагадує, що
фізична особа зобов’язана са-
мостійно до 1 серпня року, що
настає за звітним, сплати-
ти суму податкового зобов’-
язання, зазначену у поданій
нею податковій декларації
про майновий стан і доходи
(далі – Декларація) (п.179.7
ст.179 Податкового кодексу
України зі змінами та допов-
неннями).

Таким чином, 31 липня 2017
року – останній день сплати гро-
мадянами та фізичними особа-
ми, які провадять незалежну
професійну діяльність, податку
на доходи фізичних осіб та
військового збору, визначених у
Декларації за результатами
2016 року.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення

Самбірської ОДПІ.

У с. В.Висоцьке здається в оренду кафе з обладнанням. Тел.: 0984525953.

Загублене посвідчення інваліда ІІІ
гр. (серія ААБ №100319), видане
УСЗН Турківської РДА на ім’я Юрія
Миколайовича Пецковича, вважа-
ти недійсним.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:
редактора – 3-12-45,

бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі  ре-
дакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавни-
чий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎЦентр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;

– воєводська віза (річна) – 370
дол.;

- чеська сезонна віза (90 днів)
– 350 дол.;

– страхування (Польща –
30000, Чехія – 60000);

– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в

Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан

Шевченка, 32 (навпроти кіноте-
атру). Тел.: 0965501604,
0991317345.Продаються дерев’яні бруси

– 12 куб. Довжина – 4 м, товщи-
на – 14 см.

Ціна – договірна.
Звертатися за телефоном:

0663545595.

Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58,   095-230-
41-81,  067-541-62-24

Зарплата  – від 4000 грн.

Наша адреса: м.Турка, вул.
І.Франка, 33 м (територія ко-
лишнього світлотехнічного
заводу).

Телефони.: 0505141471,
0676492864.

НЕЗНІМНА ОПАЛУБКА
ôóíäàìåíò, ùî îá’ºäíóº

òðè ïîêîë³ííÿ

Участь у цьогорічному турнірі
взяли 4 команди. Перед почат-
ком футбольних поєдинків, зі

вступним словом виступила го-
лова Турківської районної орган-
ізації ВО «Свобода» Мирослава
Калинич, яка нагадала про важ-
ливість проведення таких
турнірів пам’яті. Згодом слово
передали голові Федерації фут-
болу Турківщини Сергію Рику. Він
коротко розповів про регламент
турніру та побажав учасникам
змагань тільки перемог.

Після урочистостей, за ре-
зультатом жеребу, було утворе-

но дві півфінальні пари: Явора-
Завадівка та Бориня-Ластівка.
Першими вийшли на футбольне

поле господарі – ФК «Явора» –
та гості із с.Завадівка. Досить
впевнена перемога ФК «Явора»
– 6-0.
Другими визначати фіналіста
вийшли футбольні колективи із
смт.Бориня та с.Ластівка. Після
першого надважкого тайму бо-
ринці впевнено зуміли зламати
хід поєдинку у другому таймі. Ре-
зультат – 4-2.

У матчі за 3-тє місце бороли-
ся ФК “Ластівка” та ФК “Завадів-

ка”. Не можна не відзначити бо-
ротьбу цих команд на кожному
клаптику поля, та все ж сильні-
шими були хлопці із Завадівки,
які перемогли суперника з ра-
хунком 4:2, здобувши таким чи-
ном бронзові нагороди.

Фінальний поєдинок цього
турніру був не менш цікавим, ніж
фінал минулорічного чемпіона-
ту району чи фінал за суперку-
бок району з футболу. Перш за
все, матч видався насичений бо-
ротьбою на футбольному полі,
яке, через надмірну кількість
опадів протягом дня та кількості
проведених на ньому футболь-
них поєдинків, було в ненайкра-
щому стані. Друге, що варто
відзначити – це кількість голів,
забитих двома командами. По-
ступаючись по ходу поєдинку –
0:2, явірчани зуміли не те що
зрівняти рахунок, а ще й вирва-
ти вольову перемогу – 4-2. Та
найголовніше – це прекрасна
гра цих двох колективів.

Після завершення матчів

відбулась церемонія нагород-
ження, яку проводила уже зга-
дувана Мирослава Калинич.

На завершення всі учасники
турніру, разом із вболівальника-
ми, заспівали Державний Гімн
України.

Кращий воротар – Лагодич І.
(ФК «Бориня»);

Кращий бомбардир – Ковач І.
(ФК «Явора»);

Кращий гравець – Леневич М.
(ФК «Завадівка»).

Наш кор.

Òðåò³é - ùîð³÷íèé òóðí³ð
ïàì’ÿò³ Ãåðîÿ Óêðà¿íè
Ìèõàéëà Ðîìàíîâè÷à

Минулої  неділі у селі Явора відбувся щорічний турнір пам’-
яті Героя України - Михайла Романовича. Кубок щороку прово-
дять за сприяння та підтримки ВО «Свобода» (Мирослави Ка-
линич) та завідувача сектору молоді та спорту Турківської
РДА – Василя Поточного.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття лікарю-травматологу Турківської КЦРЛ
Роману Івановичу Пазюку з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті батька.

Колектив хірургічного кабінету Турківської райполіклініки вислов-
лює щире співчуття лікарю-хірургу Роману Івановичу Пазюку з при-
воду тяжкої втрати - смерті батька.

Колектив Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ст. висловлює щире співчут-
тя техпрацівниці Оксані Василівні Дяківнич з приводу тяжкої втрати
– смерті свекри – Юлії Юліанівни Дяківнич.

Дирекція та профспілковий комітет Карпатського НВК ім. Михай-
ла Іваничка висловлюють щире співчуття техпрацівниці Наталії Ми-
хайлівні Марканич з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Ми-
хайла Семеновича.

Втрачене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї (ВС 019603,
від 21.06.2010р.), видане
відділом у справах сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА на ім’я Уля-
ни Юріївни Тацишин, вважати
недійсним.

Терміново продається ГАЗ-
53, двигун -40. В доброму стані.

Тел.: 0990860273.

Запрошуються на роботу у м.
Львів кваліфіковані швеї з досв-
ідом для пошиття білизни та три-
котажних виробів. Заробітна
плата – 7000 грн.

Тел.: 063-721-82-44, 096-726-
82-44.

Чия згуба?
У понеділок в центрі м. Турка

знайдено золоту прикрасу.
Звертатися за тел.:

0668741985.

У м. Турка, по вул. Молодіжна,
33,а, у магазині «Дитячий світ»
– величезний розпродаж взуття,
різного одягу до школи, плаття
для дорослих (вечірні, на весіл-
ля), зошити, канцтовари до шко-
ли.

Здаються різні приміщення
під офіси, склади, кабінети, під
виробництво в м. Турка, по вул.
Міцкевича,77 (біля залізнично-
го вокзалу).

Тел.: 0997009566.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ВС 044181 від
07.02.2010р.), видане відділом у справах сім’ї, молоді та спорту на
ім’я Анни Ігорівни Гафич, вважати недійсним.

Ó Ñîñí³âö³ ó÷àñíèêè ÀÒÎ ìîæóòü
ïðîéòè áåçêîøòîâíó ðåàá³ë³òàö³þ

У шахтарському містечку Соснівка, комунальний заклад
«Львівська обласна лікарня відновного лікування №3» приймає
учасників АТО на реабілітацію безкоштовно.

З 1 лютого 2016 року в складі неврологічного відділення лікарні передба-
чено 20 ліжко-місць для надання фізичної реабілітації і психосоматичної
допомоги учасникам АТО.

Однак, проблема полягає в іншому – медперсонал клініки очікував більшої
активності діючих та колишніх військових. За місяць послугами лікарів у
Соснівці встигли скористатись близько 20 демобілізованих та діючих
військовослужбовців, що брали участь у бойових діях на Донбасі. Це, як
кажуть, «капля в морі».

За словами головного лікаря Богдана Баранюка, діяльність установи як
реабілітаційного центру для бійців АТО, регламентується наказом депар-
таменту охорони здоров’я Львівської ОДА. Лікувальний курс розрахова-
ний приблизно на 14 днів. Фінансування із бюджету області є. Головний
лікар повідомив, що на один день лікування одного пацієнта-ветерана АТО
–  виділяється близько 300 гривень: на ліки, харчування та проживання.

Крім того, що у корпусі лікарні зроблено сучасний ремонт, у штаті є
реабілітолог, масажисти, фізіотерапевтичне відділення з широким спект-
ром фізіотерапевтичних електропроцедур: магнітотерапія, лазаротерапія,
електрофорез тощо. Є кабінети бальнеології, водолікування, спелеотерапії,
«соляна» кімната, тренажерний зал. Проводяться лабораторні обстежен-
ня.

Після року на передовій – реабілітація необхідна в будь-якому випадку.
Хтось погано спить і живе на «Барбовалі», комусь необхідно «підлатати»
спину після носіння бронежилета, або просто збалансувати психологічний
стан, попрацювати із психологом. Крім роботи лікарів, тут і природа лікує
– поруч сосновий ліс, озеро.

Зазначимо, потрапити на лікування у цю клініку не складно. На госпіта-
лізацію безвідмовно направляють учасників АТО за скеруванням амбула-
торно- поліклінічних закладів області, або військкоматів за місцем реєст-
рації. Якщо демобілізовані бійці працюють, листки непрацездатності відкри-
ваються за місцем направлення. З документів при госпіталізації потрібно
мати з собою паспорт та посвідчення учасника АТО. До того ж, кожен,
зацікавлений у проходженні реабілітаційних процедур учасник АТО,
може зв’язатись особисто із головним лікарем соснівської клініки
Богданом Івановичем Баранюком за телефоном: 0505238525.

Микола ГУТ,
начальник управління соціального захисту населення.


