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«Компанія Джейбіл оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії. 

ВАМ ГАРАНТОВАНО: 
- заробітна плата від 6 000 до 9 000 тисяч гривень
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні)
-  безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування

Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

Потрібен касир-експерт у ломбард. Досвід роботи не обов’яз-
ковий.

Навчання за рахунок підприємства – 10-14 днів.
Вимоги: знання ПК нарівні впевненого користувача, не-

конфліктність, вміння спілкуватися з клієнтами, комуніка-
бельність, уважність, порядність, відсутність судимості.

Вік: 22-35 років.
Освіта: вища, незакінчена вища, середня.
Офіційне працевлаштування.
Заробітна плата – від 3600 (ставка + %) за 15 днів.
Звертатися за тел: 093-640-50-80 – Наталія Сергіївна.
Резюме – ОБОВ’ЯЗКОВО.
Email: p_natalya@expresslombard.com.ua

14 червня відзначила свій день народження жителька с. Ро-
павське, їмость – Надія Лук’янівна Паращак.

Бажаємо іменинниці міцного здоров’я,
щастя, радості, добра і довголіття.

Бажаємо здоров’я міцного, щастя без
краю.

Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна го-

дина,
Від бід вберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, щасливі й щедрі літа.
З повагою та любов’ю – настоятель храму

св. Мучеників Маккавеїв  о. Роман Роль, цер-
ковний комітет та парафіяни с. Ропавське.

Дорогого, доброго, чуйного батька та дідуся, жителя м. Турка –
Михайла Миколайовича Репецького – зі славним ювілеєм – 80-
річчям  від дня народження – щиро вітають сини Ігор та Геннадій,

невістки Галина та Надія, внуки Ольга з
чоловіком Святославом, Олег та Василь і
бажають міцного здоров’я, життєвих і со-
нячних днів та довголіття під Божим бла-
гословенням.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим  і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження – 60-річчям,
яке святкувала 12 червня, добру, чуйну, щиру і турботливу маму, свекру,
бабусю і сваху – Оксану Миронівну Копитчак
з Турки.

Дорога наша, доброго Вам здоров’я – на
довгі роки життя, душевного тепла, сімейно-
го затишку, сил, енергії, усіх земних гараздів
на многії і благії, даровані Господом літа.

Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до

хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повело-

ся,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З любов’ю – син Сергій, невістка Вікторія, онуки Володимир і Діа-

на, свати Володимир, Світлана і Дарія.

Дорогі колеги!
У день професійного свята

прийміть найщиріші вітання зі
словами подяки за Вашу благо-
родну працю. Споконвіку більше
за скарби та всілякі надбання
цінувалося здоров’я людини. А
тому професія медика завжди
була однією з найнеобхідніших і
найшановніших.

Висловлюємо тим, хто, не жа-
ліючи зусиль і часу, приймає на
себе важкий тягар людського
болю і страждань, оберігає най-
цінніше, що є в людини – її жит-
тя. Велика подяка Вам за те, що
щодня, щогодини, вдень і вночі,
у свята і в будні, проявляючи тер-
піння і чуйність, віддаючи частин-
ку себе, ви виконуєте благород-
ну місію.

Від щирого серця бажаємо
Вам та Вашим родинам благо-
получчя, особистого щастя,
успіхів у роботі, оптимізму і най-
головніше – міцного здоров’я.

З повагою – адміністрація та
профспілкова організація Тур-
ківської КЦРЛ.

ЧИЯ ЗГУБА?
У середу, 13 червня, знайдено золоту прикрасу на

початку вул. Шевченка у м. Турка (неподалік
районного центру зайнятості).

Звертатися у редакцію газети «Бойківщина».

ÃÐÀÌÎÒÈ ÒÀ ÏÎÄßÊÈ Ç ÍÀÃÎÄÈ ÑÂßÒÀ
Напередодні професійного свята, Дня ме-

дичного працівника, почесними грамотами та
подяками відзначено багатьох працівників
охорони здоров’я Турківщини. Так почесною
грамотою Львівської ОДА нагороджена Люд-
мила Сподарик (на фото), завідувач лікарсь-
кої амбулаторії с.  Вовче. Також подяки
Львівської ОДА удостоївся Юрій Бриндак,
лікар-хірург хірургічного відділення КЦРЛ. По-
чесну грамоту департаменту охорони здо-
ров’я ЛОДА та Львівської обласної профспілки
працівників охорони здоров’я отримав Мико-
ла Марусяк, виконувач обов’язків завідувача
анестезіологічного відділення КЦРЛ. Почес-
ною відзнакою «За жертовну працю» відзна-
чено лікаря-кардіолога КЦРЛ Катерину Ігна-
цевич.

Подяки керівництва центральної районної
лікарні та профспілкової організації отримали

колективи всіх лікарських амбулаторій та відділень. Чимало медиків удостоїлися спільної відзнаки від
Турківської  райдержадміністрації та районної ради.

Прибув на Турківщину привітати медиків і депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський,
який, окрім грамот і подяк, вручив ще й відпочинкові сертифікати деяким працівникам охорони здоро-
в’я  у санаторій «Женева» м. Трускавець.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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10-А клас 1975 року випуску
Турківської середньої школи
сердечно вітає із ювілейним
днем народження, який відсвят-
кували 14 червня, однокласниць
– Ірину Копитчак і Тетяну Рогач
– і бажає їм міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життє-
вої енергії, Божої опіки у всіх
справах.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завж-
ди буде,

Щоб все робилось легко, за-
любки,

Щоб вірні друзі зустріча-
лись всюди.

Хай мудрість літ не стане
тягарем,

Нехай душі не вигасне зірни-
ця.

І повниться до краю день за
днем

Добра і щастя золота кри-
ниця.

Сім’я Нагайко щиро вітає з
днем народження настоятеля
храму святої Параскевії с. Ільник
– о. Ігоря
Дністряна  – і
бажає йому
міцного здо-
ров’я, ра-
дості, миру,
ласки та ми-
лості Божої.

Ми не можемо
віддячити словами

За Ваш безцінний благодат-
ний труд.

Хай вдячність нашу святі з
ангелами

Перед Престолом Божим
покладуть.

Нехай спливає благодать
небесна

На Вас завжди, усюди, по-
всякчас,

Хай ангелів заступництво
небесне

На всіх шляхах оберігає Вас.

Дорогу, чуйну, ніжну, ласкаву
маму, свекруху, бабусю, тещу,
прабабусю, жительку с. Красне

(Синів) – Катерину
Йосипівну Зуб-

кович – з 80-
річчям від дня
народження
щиро вітають
син Ярослав з
сім’єю, дочка
Ганна з
сім’єю, син Ми-

хайло з сім’єю, невістка Ірина з
дітьми.

Хай серце ще довго у грудях
палає

А руки, мов крила, внучат,
правнуків, і праправнуків при-
гортають.

Щоб здоров’я було, щоб
жили – не тужили,

Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.

Багата душею, метка, ро-
ботяща,

Живіть вічно, ненько,
Бо Ви в нас найкраща.

Шановні медичні працівники!
Висловлюю найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії,

тим, хто не жаліючи зусиль і часу, приймає на себе важкий тягар людського болю і страж-
дань, оберігає найцінніше, що є у людини – її життя.

Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороб і гоять рани, користуються любов’ю та повагою.
Ваші руки дарують радість життя, вселяють віру у зцілення. Нехай любов незгасно світить у Ваших
серцях, а ваші душі наповнюються теплом, у домівках панує злагода, затишок, прибуток, благополуччя
та здоров’я. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами.  Велика
вам вдячність за Вашу людяність, душевність та співпереживання.

З повагою, народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.
.

А минулої неділі, 10 червня, подібний захід відбувся на території
Республіки Польща в с. Міхновець, яке колись було українське. На
запрошення війта гміни Чарна Богуслава Кохановича та старости
Бескидського повіту Марика Андруха, участь у цьому потрібному і
корисному заході взяли майже 150 жителів сіл Лопушанка, Хащів,
Лімна, Жукотин, Бережок. Дивлячись на їхні щасливі та обнадійливі
обличчя, просто стає прикро, що напередодні в мережі Інтернет,
якийсь там Михайло Яворський вирішив і, написавши, розповсю-
див інформацію, що в Днях Добросусідства Лопушанка-Міхновець
візьме участь лише турківська «шушера». На-
справді, з райцентру були присутні лише заступ-
ник голови РДА Юрій Лило, керівник апарату РДА
Мирон Бойко, начальник оргвідділу РДА Богдан
Москаль, працівник районної ради Микола Лило,
виконувач обов’язків начальника відділу культу-
ри Лілія Яворська, директор Турківської філії
центру зайнятості Мирослава Павлик, начальник
Турківського підрозділу МНС Світлана Мірошкі-
на, помічники депутата Верховної Ради України
– Ірина Кіра та Наталія Гошівська, директор рай-
онного Народного дому, заслужений працівник
культури України Петро Косачевич, начальник
відділення РАГС Віолетта Нестор, ну, і я – автор
цих рядків, член цієї «шушари», а також чудовий
народний колектив Турківського Народного дому
«Бойківські переспіви».

Варто відзначити, що захід пройшов на висо-
кому організаційному рівні. Делегації Польщі та
України вкотре підтвердили, що мають добрий
намір і бажання з’єднати Турківський район та
Бескидський повіт митним переходом Лопушан-
ка-Міхновець. Звичайно, за словами Андрія Лопушанського, він
зовсім не має нічого напроти, щоб на Турківщині були два митні
переходи, ще й у Боберці. Але офіційні представники Польщі не
перестають наголошувати, що зробити перехід в Лопушанці є знач-
но простіше і швидше.

«Вірю, що даний захід став черговим важливим кроком для
відкриття власне митного переходу Лопушанка-Міхновець. Дякую
представникам митних та прикордонних служб України та Республ-
іки Польща за незмінну підтримку заходу та оперативне відкриття
тимчасового пункту пропуску, який, маю надію, уже зовсім скоро
працюватиме на постійній основі. Щира подяка всім, хто долучився
до проведення цього важливого заходу», – наголосив Андрій Лопу-
шанський. Також він повідомив, що вже найближчим часом (а це
місяць-два) буде підписана постанова Кабінету Міністрів про пріо-
ритетність відкриття тут переходу. А для того, щоб могли користува-

тися ним жителі інших сіл Турківщини та
сусідніх районів, тривають роботи з буд-
івництва доріг Дністрик Дубовий-Бобер-
ка та Лімна-Дністрик Старосамбірсько-
го району.

Важливою є й участь у цьому транс-
кордонному заході Першого секретаря
посольства України у Республіці Польща,
генерала прикордонної служби Андрія
Кучеренка. До Міхновця  він прибув ра-
зом з офіцером зв’язку прикордонної
бундес поліції посольства Федеративної
Республіки Німеччини у Республіці
Польща Хельгою Ріедель та офіцером
зв’язку поліції та митної служби  Корол-
івства Норвегія, представником посоль-
ства Норвегії в Республіці Польща Тором
Єспеном Хагом. Генерал підтвердив, що
українські дипломати приділяють і при-
ділятимуть максимум зусиль, щоб Дні
Добросусідства  та одноденне відкриття
кордону переросли у справжні дружні
стосунки між двома народами, а перехід
– запрацював на постійній основі.

Взаєморозуміння та взаємопідтримка була продемонстрована й
між парламентарями Андрієм Лопушанським та послом  польського
Сейму, обраного в тому числі й від Бескидського повіту, Пьотром
Уруським. Виступаючи, вони наголошували, що у цих прикордонних
територій надзвичайно цікава історія, яка заслуговує, щоб тут зави-
рувало життя, а найголовніше – розвивалися дружні стосунки між
прикордонними селами, в яких є багато спільного. Про це говорили
й численні виступаючі від урядових структур Республіки Польща та
вже згадуваний заступник голови Турківської РДА Юрій Лило.

Варто відзначити й гостинність польської кухні. Українську деле-
гацію пригощали різними смаколиками представники всіх 9-ти сіл,
що входять до гміни Чарна. А потім спеціальне журі, на підставі
анкет, що заповняли всі, хто пробував наїдки, визначили переможців
і нагородили цінними подарунками.

Змістовною була й концертна програма, в якій, окрім польських
самодіяльних та професійних артистів різного віку, взяли участь і
чудові «Бойківські переспіви». У свій репертуар наші чарівні дівчата
навіть включили загальновідому пісню «Ти ж мене підманула…»,
виконану для війта Чарни Богуслава Кохановича.

Важливо відзначити й те, що у Польщі до проведення таких за-
ходів долучаються всі: влада, громадськість, активісти, і виконують
вони свою роботу щиро і відповідально. В цьому плані нам би в них
повчитися.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÈÒÍÈÉ ÏÅÐÅÕ²Ä ÑÒÀª ÂÑÅ
ÁËÈÆ×ÈÌ ² ÐÅÀËÜÍ²ØÈÌ
Питання відкриття митного переходу між Республікою Польща і Україною – в Турківському районі є настільки актуальним

і довгоочікуваним, що навіть найменша інформація з цього приводу викликає величезний інтерес широкого загалу громадсь-
кості. Попри затягування процесу, люди таки вірять, що настане той час, і вікно в Європу вдасться прорубати. При цьому
великі надії покладають на депутата Верховної Ради України Андрія Лопушапнського та його команду. Можна пригадати 28-
річну історію української незалежності та роботу в цьому плані всіх депутатів від Турківщини. Зроблене усіма ними аж ніяк не
йде в порівняння з тим, що робить в питаннях транскордонного співробітництва Андрій Ярославович. З його ініціативи і
активної підтримки, в с. Лопушанка двічі було проведено Європейські Дні Добросусідства, які стали – нехай і невеликим –
кроком в питаннях взаєморозуміння між жителями прикордонних територій двох держав, що, без сумніву, наблизив справді
історичну подію – відкриття митного переходу.
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– Володимире Омеляновичу,
нещодавно в Україні старту-
вала реформа первинної лан-
ки медицини, яка є найближ-
чою та найдоступнішою для
людей. Власне тому, люди хо-
чуть почути, а як буде завт-
ра, що реформа дасть усім і
кожному, особливо коли
йдеться про специфічний Тур-
ківський район. Ваша думка з
цього приводу?

– Медична реформа надзви-
чайно важка, потребує ще бага-
то роз’яснень. Як і все нове. Але
законодавчі документи прийня-
то, і ми зобов’язані їх виконува-
ти. Важливо, як кажуть в народі,
не наламати дров. Йдеться про
реформування медичних зак-
ладів, що впродовж десятиліть
жили звичним розміреним жит-
тям, медичний персонал, який
не дуже радий реформі. Ми на
найближчій сесії розглядатиме-
мо питання створення  власне
первинної ланки медицини в
районі, некомерційного
підприємства. Вторинка (лікар-
ня) залишається наразі у своє-
му звичному статусі. Я не знаю,
яке рішення приймуть депутати,
але, на моє переконання, наразі
власне так мала б виглядати
ситуація. Хоча деякі райони роб-
лять по-своєму. Скажімо, ство-
рюють відділення  первинної
ланки в складі КЦРЛ. Але тоді ми
ставимо під сумнів фінансуван-
ня первинки, адже в бюджетно-
му кодексі на 2018 рік фінансу-
вання первинки і вторинки –
розділено. Виходить, що одна
установа мала б фінансуватися
з двох джерел. А це – неможли-
во. Власне тому перед район-
ною радою стоїть  серйозний
екзамен, від успішної здачі яко-
го залежатиме те, наскільки
ефективною буде медицина на
Турківщині. Тут важливо не на-
шкодити медичній галузі, зокре-
ма в питаннях виплати заробіт-
ної плати, та й громаді взагалі,
коли йдеться про надання ме-
дичних послуг. Якщо буде не-
обхідність, поїдемо в інші райо-
ни, вивчатимемо їхній досвід.
Хочу сказати, що це питання сто-
яло перед нами ще півроку тому,
але тоді районна рада була не
готова до його вирішення. В цьо-
му є й моя вина.

Загалом, коли йдеться про по-
дальшу перспективу, то до 2020
року нас чекають взагалі карди-
нальні зміни у сфері охорони
здоров’я. Після створення, пер-
винна ланка фінансуватиметься
на основі декларацій, укладених
між лікарем і пацієнтом, та до-
фінансовуватиметься з місцево-
го чи державного бюджету. А за
два чи три роки прямих бюджет-
них коштів на медицину, на мою
думку, не буде. Будуть державні
зобов’язання по деклараціях і

кошти застрахованих осіб.
Уже зараз маємо величезні

проблеми з підписанням декла-
рацій. В районі є 13 діючих
сільських лікарських амбула-
торій. Нещодавно ми створили
ще дві – Турківську і Боринську,
на виході ще одна – в селі Мох-
нате. Але на 16 таких закладів
маємо лише 6 сімейних лікарів.
І це – велика проблема. Не всі
амбулаторії забезпечені облад-
нанням,  та жодна  – комп’юте-
рами, без яких неможливо буде
працювати. Надзвичайно вели-
ка проблема –специфічне про-
грамне забезпечення, яке має
в онлайн-режимі відображати
реєстрацію пацієнта в націо-
нальній службі здоров’я Украї-
ни. Більше того, не всі села на
Турківщині мають Інтернет, без
якого амбулаторія просто не
зможе працювати у реформо-
ваній системі. Я не хочу, щоб ска-
зане хтось сприйняв як страшил-
ку. Провести реформу ми зобов-
’язані, але зробити це буде дуже
складно.

Хочу сказати, що після ство-
рення первинної ланки, до 2020
року в Україні буде створено й
госпітальні округи та госпітальні
ради. До цієї ради входитимуть
представники всіх лікувальних
закладів округу. Їх обиратимуть
районні ради, якщо вони на той
час ще будуть функціонувати, а
коли ні, то ради об’єднаних те-
риторіальних громад. Ця рада
керуватиме усією господаркою
(призначатиме керівників, виз-
начатиме, які відділи, проаналі-
зувавши ефективність роботи,
потрібно залишити на тій чи іншій
території). Департамент охоро-
ни здоров’я прийматиме лише
рішення, що стосуються ліку-
вальної частини. Тоді справді
приймати лобістські рішення
для Турківщини буде не легко.
Тим більше – пройде територі-
альна реформа, буде створено
громади, районної ради  як такої
не буде, а відтак засоби впливу
будуть обмежені. Правила –
кардинально зміняться.

– Коли йдеться про медици-
ну, не можу обійти тему об-
рання головного лікаря, тим
більше, що вона вже добряче
обросла домислами та леген-
дами. Як Ви можете проко-
ментувати весь цей «сир-
бор», що не має ні початку, ні
кінця.

– Вся ця дворічна історія з
призначення головного лікаря
Турківської КЦРЛ виглядає
нігілістично, як якась підкилим-
на фейлетонна розповідь. Див-
но виглядає те, що ніхто не про-
понує кандидатів на цю посаду,
а той, кого пропоную я, чомусь
багатьох не влаштовує. У резуль-
таті склалося непорозуміння
між депутатським корпусом,
мною особисто, керівництвом
райдержадміністрації. Я пропо-
нував керівникам фракцій, го-
лові РДА рекомендувати канди-
датури, які обговоримо  в коміс-
іях на президії, в медичному се-
редовищі. Районна рада, як зас-
новник та орган управління
лікарні, пропонувала винести на
сесію питання створення комісії
з обрання головного лікаря, але
частина депутатів, вважаючи це
неправильним, вирішила навіть
не вносити його до порядку ден-
ного. За це й проголосували. Про
мотиви такого демаршу не хочу
багато розповідати. Скажу лише,
що все відбувалося нещиро, не-
чесно. Але сталося, як сталося.
Дивує те, що зразу ж, наступного
дня, після депутатського зібран-
ня, райдержадміністрація, в не-
законний спосіб, створює свою
конкурсну комісію, не взявши до
уваги рекомендації постанови
Кабінету Міністрів. Згідно пропи-
саних вимог, у ній мають бути
представлені в рівній кількості
представники органу управлін-
ня, громадських організацій та
трудового колективу – після за-
гальних зборів. На моє переко-
нання, райдержадміністрація,
створюючи комісію, проігнорува-
ла думку величезного колективу
й створила конфліктну ситуацію.
Про неправомірність створення
конкурсної комісії РДА свідчить і
те, що після розгляду кандида-
тури Івана Нагайка, вона звер-
нулася в районну раду затвер-
дити його на сесії та внести зміни
до статуту лікарні, визначивши як
засновника райдержадміністра-
цію, не маючи на це жодних нор-
мативних документів.  Чомусь
почалася боротьба за посаду
головного лікаря, і кудись дале-
ко відкладено питання рефор-
мування медицини, госпо-
дарські проблеми, яких є дуже
багато. Ми пропонували все це
зробити в законний спосіб. Не
вийшло. А тому звернулися з по-
зовом до суду, який прийняв його
до розгляду й невдовзі прийме
рішення, я переконаний, на

нашу користь. Тоді все почнемо
з початку, так як прописано в
постанові Кабінету Міністрів. Я
хочу, щоб усі були щирими й
відвертими, не вирішували важ-
ливі питання підкилимно, а вклю-
чалися в дискусію й шукали пра-
вильні рішення. До комісії мають
входити фахові люди, затверд-
жені сесією районної ради, які
розуміються в медичній пробле-
матиці, економіці, фінансах,
здатні аналізувати, а не прийма-
ти емоційні рішення комусь на
догоду. Я не маю жодного інте-
ресу до тієї чи іншої кандидату-
ри на посаду головного лікаря,
хочу, щоб він був призначений
легітимно і займався проблема-
ми реформування, яких є дуже
багато. Майбутній головний лікар
має мати чітке розуміння, як
житиме турківська медицина
завтра, за рік, чи десять років.

– Володимире Омеляновичу,
після проведення медичної ре-
форми зміниться структура
й сільської медицини. Це тор-
кнеться не лише лікарських
амбулаторій, а й фельд-
ш е р с ь к о - а к у ш е р с ь к и х
пунктів.  Уже зараз побутує
думка, що вони, у вигляді при-
міщення, просто не потрібні.

– Я можу бути непопулярним,
але скажу, як думаю: справді з
54-ох ФАПів добру половину
можна закривати, й надання
медичних послуг на селі аж ніяк
не постраждає. Чого будемо лу-
кавити? Часто ФАПи закриті, а
обладнання, яке тут привезли
10, навіть більше років, ніхто не
розпаковував. Усі функції з на-
дання медичних послуг виконує
фельдшер, яка має вдома сум-
ку з медикаментами та тоно-
метр, і, за першим викликом,
сідає на велосипед і їде до хво-
рого. То скажіть мені, для чого
їй сидіти в приміщенні ФАПу,
особливо взимку,  де не опа-
люється, та знаходиться він у не-
пристосованому приміщенні.
Літні люди, як правило, мають
свої тонометри і  вміють самі
поміряти артеріальний тиск.
Звичайно, це не стосується всіх
населених пунктів. Там, де нема
жодного медичного закладу,
можливо ФАП  потрібно залиши-
ти. Але все треба вирішувати з
позиції доцільності. Кошти, які
центральна районна лікарня
витрачає на освітлення та опа-
лення ФАПу, можна дати як доп-
лату фельдшеру, яка (який) сум-
лінно, якісно та швидко виконує
свою роботу. Зрештою, коли
лікарські амбулаторії будуть об-
ладнані всім необхідним, тут
буде добрий автомобіль, ФАПи
взагалі втратять сенс. Наголо-
шую, це моя особиста думка.
Якщо хтось має іншу, я готовий
дискутувати. Всяка реформа має
проводитися так, щоб від неї
були у виграші люди. А всі ті роз-
повіді, коли не буде ФАПу, бібліо-
теки, то село пропаде, є дещо
перебільшеними. Настали часи,
коли треба діяти, враховуючи,
найперше, економічну та соц-
іальну доцільність.

– Володимире Омеляновичу,
велика проблема на Турків-
щині з медичними кадрами. Як
можна її вирішити?

– Ми пригадуємо радянські
часи, коли випускник медично-
го закладу їхав по розподілу туди,
куди його скерували, не дивля-
чись на ніякі обставини. Він му-

сив там відпрацювати, незалеж-
но, чи це село Боберка у Туркі-
вському районі, чи Солонка Пу-
стомитівського району. Такі були
правила гри. Прийшовши на ро-
боту, молоді люди знайомилися,
дружили, заводили сім’ї, і чима-
ло з них залишалися в тому чи
іншому населеному пункті назав-
жди. Зараз, на жаль, цього
немає. Із такого депресивного
району, як Турківський, молоді
спеціалісти тікають, відбувши тут
декілька тижнів.

Щоб ситуація не набула
справді загрозливого характеру,
ми маємо створити всі житлово-
побутові, соціальні умови для
того, щоб спеціаліст мав інтерес
залишитися. До того ж, якщо
держава подбає, щоб він отри-
мував вищу заробітну плату, аніж,
скажімо, у Дрогобичі чи  Львові,
то це буде лише додатковим сти-
мулом.

Я думаю, що до медичних вузів
на державне навчання можна
приймати певну кількість випус-
кників з гірського району, які го-
тові після закінчення, скажімо,
10 років відпрацювати на своїй
малій батьківщині. А загалом
проблема надзвичайно склад-
на, й вирішити її на рівні району
надто складно.

– Ви вже якось коротко ска-
зали про роботу госпітальної
ради, яка займатиметься ба-
гатьма питаннями кадрово-
господарського функціону-
вання лікарень. Чи не може
так статися, що, скажімо,
хірургічне відділення Турківсь-
кої КЦРЛ просто закриють
через те, що тут мало про-
водиться  операцій?

– Цілком можливо, що врахо-
вуючи цей показник, госпіталь-
на рада може вирішити, що
ефективніше працює відділення
у Самборі чи Старому Самборі,
а Турківське, де проводять не-
складні операції, немає сенсу ут-
римувати. Хоча в це не хочеться
вірити. Я нещодавно мав розмо-
ву з президентом Національно-
го комітету спорту інвалідів Ук-
раїни Валерієм Сушкевичем,
який готовий нас в цьому плані
підтримати. Він каже, що не
може район, на території якого
проходить багато змагань, зали-
шитись без хірургії. Всяке може
трапитися,  спортсмен отримає
травму, тоді його доведеться
везти в Самбір чи Старий
Самбір, та й, зрештою,  хтось
травмує палець, і з ним, щоб про-
лікуватися, доведеться їхати в
інший район. Я за те, щоб хірур-
гічне відділення, як і інші
відділення, в районі зберегти.
Але маємо розуміти, що тут ве-
лика роль відводиться й самим
медикам.  Проводитимуть вони
багато хірургічних втручань – тоді
ніхто не поставить під сумнів
доцільність функціонування.

– І наостанок, Володимире
Омеляновичу, що б ви хотіли
побажати нашим медикам на-
передодні професійного свя-
та?

– Звичайно, найперше всім
здоров’я, витримки та терпіння,
а ще – взаєморозуміння у вирі-
шенні всіх проблем, пов’язаних
з реформою медицини, яка є не-
минучою. Ми маємо розуміти, що
можна прожити рік чи два по-
старому, але пройде час, і ми
змушені будемо відповідати за
бездіяльність  перед нашими
дітьми та онуками. Ми маємо усі
разом, без чвар і взаємних го-
лослівних звинувачень, взятися
до роботи і спільними зусилля-
ми створити таку систему охоро-
ни здоров’я у районі, щоб кожен
житель, звернувшись по допо-
могу, сказав так: я задоволений
наданими послугами.

А так усьому медичному пер-
соналу в переддень свята ба-
жаю гарного сонячного на-
строю, щоб в їхніх сім’ях був мир,
спокій і взаєморозуміння, діти та
онуки тішили своїми успіхами.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÓÑÏ²ØÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ –
ÖÅ, ÍÀÉÏÅÐØÅ, ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß

ÄÎÁÐÎÁÓÒÓ ËÞÄÈÍÈ
У круговерті інформаційного буревію, де мало не щодня нам розказують про необхідність та

перспективність тієї чи іншої реформи, яка ось-ось створить передумови для кращого жит-
тя, ми часто стаємо розгубленими, дезорієнтованими. І не важливо, йдеться про медицину,
освіту, культуру, територіальний устрій: люди, перенасичені інформацією, просто збайдуж-
іли, зневірилися і вже не плекають надії на чергову обіцянку, за якою потечуть молочні ріки.
Щось на зразок – покращення уже завтра. Але проходять роки, а манна небесна не падає.

Часто, спілкуючись з читачами, чуєш прості, але надзвичайно важливі запитання: де і яким
чином нас завтра будуть лікувати, наскільки якісну освіту отримуватимуть діти та онуки,
зрештою, яка доля чекає той чи інший населений пункт, чи не залишиться він за 5 чи 10 років
пусткою? І це хвилювання є зрозумілим. З довгих та зарозумілих виступів високопоставлених
державних чиновників – важко щось второпати. Насправді хочеться простих відповідей на
складні запитання.

Власне тому, систематизувавши все почуте, ми задали ряд запитань голові Турківської
районної ради Володимиру Лозюку, попросивши простоти та доступності у відповідях. А вра-
ховуючи те, що найбільше людей турбують медичні перспективи, з них і починаємо.
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7 березня 2016 року у при-
міщенні Турківської КЦРЛ   зап-
рацювало  відділення гемодіал-
ізу й зразу ж  одержало статус
міжрайонного, адже стало об-
слуговувати пацієнтів Старосам-
бірського і Сколівського рай-
онів.  Створення  цього відділен-
ня стало можливим завдяки Ре-
гіональній програмі надання
медичної допомоги хворим не-
фрологічного профілю на 2016
рік, яку тоді  прийняли депутати
Львівської обласної ради. Знач-
не сприяння у  відкритті  в
Турківській лікарні відділення
гемодіалізу було від депутата
обласної ради, нашого земляка
Михайла Дзюдзя.   Також  допо-
магали у вирішенні даного пи-
тання  департамент охорони
здоров’я,  влада – на  обласно-
му та  районному рівнях, депута-
ти  Турківської районної ради,
зокрема  начальник    управлін-
ня державної казначейської
служби у Турківському районі
Михайло Хорт,  наполегливо до-
магався створення відділення
гемодіалізу підприємець з Тур-
ки Любомир Яворський. Чому
відділення відкрили в Турці?  Бо
мешканцям віддалених гірських
районів було важко добиратися
на гемодіаліз до Львова. Найб-
лижче таке відділення  зараз є
тільки  у Дрогобичі.

– Необхідність у гемодіалізі
виникає при важких захворюван-
нях нирок або при надходженні
у кров великої кількості токсинів,
– каже виконуючий обов’язки
завідувача відділення Микола
Марусяк. – Гемодіаліз – це ме-
тод очищення крові при  гострій
і хронічній нирковій недостат-
ності. Користуючись цим мето-
дом, можна заміщати функцію
нирок і підтримувати задовіль-
ний стан хворого. У 2016-му,  зі
встановленням у лікарні  двох
апаратів «штучна нирка»,  й  по-
чало  функціонувати анестезіо-
логічне відділення з ліжками
для інтенсивної терапії. Зараз
тут працюють у дві  зміни  три
апарати (медики ще  називають
їх машинами). Кожного  хворого
підключаємо до апарату «штуч-
на нирка» на 4 години, а медсе-
стра та лікар слідкують за ста-
ном їх здоров’я. Працюємо у дві
зміни, за графіком: кожен
пацієнт прибуває на гемодіаліз
у визначений час. Буває, що й у
неділю приймаємо хворих з гос-
трою нирковою недостатністю.
При  необхідності, можемо пра-
цювати й у третю зміну.   Є мож-
ливість прийняти на процедуру
12 пацієнтів, а якщо працювати
у третю зміну, то й 18.  На даний
час  маємо  9 пацієнтів, один
лікується консервативно.   До

речі, лікування це безкоштовне,
усім необхідним  забезпечує
держава. Відділення обслуговує
наш і сусідні з ним райони
Львівщини, але, як виникне по-
треба,   приймемо хворого  й з
віддаленого міста. До речі,  має-
мо приємну новину – нещодав-
но   нам  привезли ще два апа-
рати «штучна нирка».  І це все-
ляє надію  на одужання  нефро-

логічним хворим.
 У відділенні гемодіалізу

сформований дружний і досвід-
чений колектив:   уже згадува-
ний в.о. завідувача відділення
Микола Марусяк, лікар Віталій
Семенків,  старша медсестра
Світлана Яворська,  медсестри
Людмила Галац і Марія Боднар-
чук,  молодша медична сестра
Світлана Марусяк, та техніки, що
слідкують за справністю апа-
ратів, –  Сергій Журавчик і Ми-
хайло Луб.

 –  Я  приїжджав  на гемоді-
аліз  до однієї із обласних  ліка-
рень, але там не відносилися до
мене так тактовно, по-людськи,
по-сімейному, як у Турці.  Тут біля
хворих ходять так, як вдома, об-
разно мовлячи,  як  дружина біля
хворого  чоловіка, чи  дочка біля
хворого  батька. І це є дійсно
правда, це не похвальба, –  Тут  і
приміщення нормальне, і доби-
ратися на  процедури   з дому
зручніше і значно легше,  – каже
Олесь Гритчак з Нижнього, який
уже  кілька  місяців  перебуває
на  гемодіалізі. – Дуже   велике
добро зробили для наших лю-
дей,  що   у Турці відкрили
відділення гемодіалізу, що уже
не потрібно їхати до Львова.

Чисто, затишно і свіжо зараз у
приміщенні дитячого відділення
лікарні. Тут зроблено поточний
ремонт на другому поверсі – і в
палатах, і в коридорі, де лікують
грудних дітей.   Придбано 10 но-
вих дитячих ліжечок.  Відремон-

товано санвузол, підведено
воду, обладнано побутову кімна-
ту для матерів.  Залишилося пе-
рекрити частину даху на будівлі,
який протікає, зробити фасад,
відмостку, обгородити територію.
Зі смаком у  дитячій лікарні
оформлені  духовні куточки, де
можна помолитися і попросити
у Всевишнього  та Матінки Божої
здоров’я для дитинки.  До послуг
хворих – телевізор.  Тільки  ось з
лікарями-педіатрами  виникла
проблема.  Ситуація склалася
така, що  з лютого у  лікарні –
тільки один лікар.  Завідувач
відділення Ілля Цюцик, як мо-
виться, днює і ночує тут. І наразі
підмоги не обіцяють. Ілля Михай-
лович  старається прийняти, ог-
лянути  і вислухати кожного  ма-
ленького пацієнта, коли знадо-
биться – виїхати на прийом у
лікарню на Завадівку, провести
консультацію з обласним  урген-
тним  педіатром.

Що стосується терапевтично-
го відділення, яке розраховано
на 60 ліжок, з них 5 кардіологіч-
них, 5 ендокринологічних і 50 –
терапевтичних, то тут  працює  5
терапевтів, один ендокринолог,
і один кардіолог.  Єдиний не-
долік, у порівнянні з іншими
відділеннями,  що тут  немає
таких умов для перебування  хво-
рих, як у них. Відділення терапії
й справді потребує ремонту.

–  Для капітального  ремонту
потрібні значні кошти, з якими,
на сьогоднішній день, сутужно.
Тому виходимо з ситуації, як мо-
жемо. Недавно,  у травні, ми –
за  благодійні пожертви – у чоти-
рьох палатах власними силами
зробили косметичний ремонт,
побілили їх, купили гардини на
вікна, стараємося усе зробити,
аби нашим пацієнтам було зруч-
но і затишно,  – розповідає   зав-
ідувач відділення Тетяна Стець.
– Надіємось, що  скоро у
відділенні  запрацює  апарат для
ехокардіографії , тільки потрібно
спеціаліста.  А хворих  у нас –
дуже  багато, у порівнянні з по-
передніми роками. Майже
цілий рік терапевтичне
відділення переповнене.  В ос-
новному поступають  на лікуван-
ня люди  із  серцево-судинними
захворюваннями,  захворюван-
нями  органів дихання та органів
травлення.  Турбує, що значно
підвищився рівень серцево-су-
динних патологій, серед яких
багато інфарктів. І особливо у

людей  молодого, працездатно-
го віку. Дуже багато наших хво-
рих  було вчасно скеровано в об-
ласний кардіологічний центр, де
їм провели  коронарографію та
стентування, що посприяло  по-
крашенню життєдіяльності таких
хворих.   У порівнянні з минули-
ми роками, у районі зменшуєть-
ся показник смертності,  і то на-
багато. Єдина проблема – дуже
низький рівень народжуваності.
І такий розрив триває уже прак-
тично останніх два роки.  Мож-
ливо впливає на це соціальний
фактор, не знаю,  але ми в міну-
сах у природному прирості.

Функціонує  у  нашій лікарні й
приймальне відділення. Працю-
ють   тут три лікарі, що цілодобо-
во надають  першу невідкладну
допомогу та коригування, в яке
відділення хворий має поступа-
ти. При поступленні у відділен-
ня  пацієнти проходять всю не-
обхідну медичну діагностику,
адже  поряд  знаходиться лабо-
раторія, при необхідності хворо-
му можуть викликати  лікаря з
проведення УЗД, рентгенолога
чи кардіолога.

Пологовому відділенню
лікарні  присвоєно  статус
«Лікарня доброзичлива до ди-

тини». Такий сертиф-
ікат рідко яка в об-
ласті лікарня має. І
це велике досягнен-
ня колективу, що тут
працює.  Відділення
повністю оновлено –
із гарним  ремонтом,
із сучасною  медич-
ною апаратурою.  У
складі акушерської
бригади цілодобово
працює  лікар—нео-
натолог, який  веде і
оглядає дитину з мо-
менту її народження
і аж  до виписки з
лікарні. Є тут гінеко-
логічні ліжка та ліжка
патології вагітних,
пацієнтам надається

висококваліфікована  медична
допомога.

 У хірургічному відділенні
лікарні, де проходять лікування
урологічні, травматологічні і
хірургічні хворі,   працює  сучас-
ний лапараскопічний апарат
вітчизняного виробництва, за
допомогою якого проводять ла-
параскопічні операції. Методи-
кою проведення лапараскопіч-
них операцій оволоділи й
турківські  медики, але при по-
требі або при бажанні залуча-
ють до проведення операції  й
обласних спеціалістів.  Усе зале-
жить від ступеня складності опе-
рації. Тоді працюють разом.

–  Метод цей новий, дієвий,
прогресивний.  Основною
відмінністю лапараскопії  від
звичайного хірургічного втручан-
ня є те, що вона проводиться
через відносно невеликі отвори,
тобто через точкові проколи тка-
нин, – каже лікар-хірург Юрій
Бриндак, –  у той час, як для зви-
чайної  хірургічної операції
потрібні чималі розрізи.  Хірур-
гами відділення проводяться
операції при гострих  холецис-
титах, грижах,   простатах, вида-
лення  поліпів, урологічні опе-
рації та інші, що дозволяє змен-
шити час післяопераційного пе-
ребування хворих.  Крім того,
лапараскопія  чудова діагностич-
но.  Робимо прокол в черевну
порожнину – і бачимо ту чи іншу
патологію та  вирішуємо, як кра-
ще з нею справитися. До нас на

такі операції  часто приїжджа-
ють люди з інших районів і міст
області, навіть  оперували
пацієнтів із-за кордону. І дуже
прикро, що  місцеве населення
мало обізнане з тим, що в
Турківській лікарні  є  можливість
зробити  лапараскопічну  опе-
рацію. Люди  чомусь  старають-
ся лікуватися консервативно, і
тільки  при загостренні хвороби,
коли ситуація стає невідворот-
ною,  звертаються до спеціалі-
ста.

– Неврологічне відділення
Турківської КЦРЛ розраховано
на 30 хворих, –каже завідувач
відділення Марія Матковська. –
Хочу сказати, що за останніх
півроку у  нас зросла кількість
хворих на ішемічний і геморагіч-
ний інсульти. Напевно найбіль-
ша проблема в тому, що люди
нерегулярно приймають препа-
рати від гіпертонії, тому в нас за
5 місяців уже є 48 хворих, які
перенесли інсульти. Хоча  пра-
цює урядова  програма цільової
підтримки «Доступні ліки». І
люди  із серцево-судинними
захворюваннями можуть звер-
татися за місцем проживання
до терапевтів, до фельдшерів,
щоби виписувати безкоштовно,
або з незначною доплатою, заз-
начені у переліку програми  «До-
ступні ліки»  препарати і регу-
лярно їх вживати. Найбільше
лікується в нас пацієнтів  із су-
динною патологією,  циркулятор-
ною енцефалопатією, з хроніч-
ною недостатністю мозкового
кровообігу і , звичайно,  лікуємо
хвороби периферичної нервової
системи, хворих  на ішемічний і
геморагічний інсульти. Також у
відділенні  є палата для учас-
ників бойових дій,  чорнобильців,
реабілітаційна палата з можли-
вістю перебування в ній хворих,
що користуються  інвалідним
візком.  У нас  деколи навіть про-
ходять лікування   спортсмени
із  Західного реабілітаційно-
спортивного центру, в яких ви-
никли ті чи інші загострення хво-
роби.

До слова,  не тільки в невро-
логії,  а у кожному відділенні є
спеціальні палати для комфор-
тного перебування учасників
бойових дій  та членів їх сімей.

Отож  проведено  короткий і
стислий екскурс  Турківською
КЦРЛ, а є ще поліклінічне
відділення, є лікарня в Борині,
ФАПи і  лікарські амбулаторії, де
надають послуги хворим і турбу-
ються про здоров’я жителів рай-
ону. У  кожному  з них вирує своє
життя, є власні проблеми, і успі-
хи.

– Сьогодні ми проводимо в
Україні чимало реформ. Карди-
нальних змін чекає і вітчизняна
система охорони здоров’я, –
каже в. о. головного лікаря рай-
ону Костянтин Коробов. – Пере-
конаний, що втілюючи крок за
кроком необхідні зміни, ми до-
сягнемо того рівня, коли наша
медицина нічим не буде посту-
патися європейським стандар-
там надання допомоги,   а ме-
дичне обслуговування буде не
тільки якісним і високотехноло-
гічним, але і доступним для всіх
верств населення. І ще одне
важливе наше спільне завдан-
ня – формувати в  кожного з нас
культуру здоров’я і активно про-
пагувати моду на здоровий
спосіб життя. Адже здоров’я –
найцінніший наш скарб.

Ольга ТАРАСЕНКО.

 ÇÄÎÐÎÂ’ß ËÞÄÈÍÈ
– ÁÅÇÖ²ÍÍÈÉ ÄÀÐ

При зустрічі  чи у вітанні  ми  завжди бажаємо людині  міцно-
го здоров’я. Адже здоров’я – основна умова  повноцінного і щас-
ливого життя.  Головне – здоров’я,  а все решта,  додасться,
кажемо ми. Його не купиш ні в якій крамниці, і ні за які гроші.  Це
безцінний дар, про який маємо дбати  самі і про який має  тур-
буватися   ще й держава, адже здорова нація – запорука
успіху і процвітання суспільства. Нині медицина  ступає на
перші сходинки драбини реформування. Чи будуть вони міцни-
ми і дієвими, покаже час. Багато лунає критики на адресу ре-
форматорів, і навіть нарікань на роботу медиків, але є й чима-
ло такого, про що  пересічні громадяни, пацієнти лікарні, ка-
жуть з вдячністю. У переддень професійного свята – Дня ме-
дичного працівника – я  побувала у деяких відділеннях лікарні  і
поцікавилася, як ідуть там справи.
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Василя Петровича Питчака,
жителя Турки, з 90-річчям від

дня народжен-
ня вітає брат

Іван з сім’єю
і бажає до-
рогій і люб-

лячій лю-
дині добро-

го здоров’я,
життєвих сил і

енергії, родин-
ного тепла, дос-

татку, добра,
миру, Господньої ласки і благо-
словення на многії і благії літа!
Будьте щасливі  хай береже Вас
Бог!

Хай квітнуть Ваші дні яск-
равим цвітом,

І будуть в них сердечність і
тепло.

Щоб у житті було чому рад-
іти,

А смутку у душі ніколи не
було.

Хай Бог боронить від хво-
роб і бід,

Ріка здоров’я щоб ніколи не
міліла.

Життя дарує щедро многа
літ –

У мирі, спокої, у радості,
надії.

Дорогу дружину, донечку, най-
прекраснішу маму, сестру –
Надію Михайлівну Гакавчин – з
днем народження вітають чо-
ловік Василь,
мама, свекра
Анастасія з
сім’єю, дочка
Маринка, си-
ночок Сергій-
ко, брат Ва-
силь, братова
Олена, племінни-
ця Єлизавета, сес-
тра Лілія, швагро Андрій і бажа-
ють їй міцного здоров’я, успіхів у
роботі, поваги від людей, від ко-
лег по роботі, любові від рідних,
миру, достатку, добра, Божої
ласки на могії літа.

Всю доброту, яка існує в
світі,

Всю радість, що живе поміж
людей,

Найкращі всі, що до вподо-
би, квіти

Даруємо у цей святковий
день.

Нехай завжди Господь у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й

сили,
Радості земної і тепла!

Дорогу братову, цьоцю, стри-
ну, жительку м. Турка – Яросла-
ву Василівну Яцкуляк – зі слав-
ним ювілеєм – 80-річчям від

дня народження
щиро вітають бра-

това Іванна, пле-
мінниця Ольга
з сім’єю, сім’ї
Кузьменків та
Яцкуляків і ба-
жають ша-
новній іменин-
ниці міцного

карпатського здоров’я, добра,
достатку, рясних Божих благо-
словінь.

Хай береже Вас Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
В здоров’ї, радості прожити
Бажаєм много-много літ!

Звісно, повністю знищити таке
явище як корупція неможливо,
як і неможливо позбутись зло-
чинності. Навіть за найбільш
сприятливих соціальних і еконо-
мічних умов життя, кілька
відсотків людей народжуються з
нахилами до порушення закону.
Так стверджують психологи. Але
мінімізувати корупцію можна,
усунувши підґрунтя для неї і за-
безпечивши карність для хабар-
менів.

Зрештою, неможливо дуже
швидко викорінити це явище,
коли майже століття люди жили
у суспільстві, в якому “не підма-
жеш – не поїдеш”, і де зв’язки
вирішували більше, аніж окс-
фордський диплом...

За проект закону про Антико-
рупційний суд проголосували
рекордні 315 народних депу-
татів. Це конституційна
більшість. Президент Порошен-
ко особисто прибув до парла-
менту і переконував натиснути
кнопку “за”.

Гарант Конституції не міг до-
пустити, щоб його законопроект
містив сумнівні норми, котрі доз-
волили б корупціонерам зверну-
тися до Конституційного суду та
зупинити дію закону. А ризик був
дуже великий. Тому й розгорну-

лись палкі суперечки навколо
повноважень іноземних екс-
пертів щодо відбору суддів.
Зрештою, усе узгодили, і законо-
проект схвалили. Венеційська
комісія одразу ж привітала Ук-
раїну з цією визначною подією.
Там заявили, що “задоволені та
щасливі”.

«Я хотів би привітати членів
Верховної Ради з сьогоднішнім
голосуванням і дякую всім, хто
сприяє прийняттю закону. Це-
важливий крок вперед для Ук-
раїни та для Європи, передусім
для громадян України, які за-
надто довго страждали від зла
корупції. Сьогоднішнє голосу-
вання показує, що Україна на-
лаштована продовжувати шлях
реформ та європейської інтег-
рації», - сказано у заяві прези-
дента комісії Джанні Букіккіо

Та й президент Петро Поро-
шенко заявив, що «ми приймає-
мо цей закон не для Міжнарод-
ного валютного фонду, не для
США і Європи, а для України”.
Варто зазначити, що антикоруп-
ційний суд проголосовано саме
в день 4-ї річниці президентства
Порошенка.

Також важливо, що право
звертатись до Антикорупційно-
го суду матимуть правоохоронці

з різних відомств, а не лише з
новостворених НАБУ – САП. Пе-
редусім це стосується Генераль-
ної прокуратури, яка за останній
час демонструє суттєві успіхи у
боротьбі з корупцією. Так за
2017 рік ГПУ, не чекаючи на ство-
рення цього спеціалізованого
суду, домоглась засудження
майже 1700 (!) корупціонерів по
всій країні. Нехай кожен з них
окремо не є “великою рибою”,
але якщо з’єднати усі ці кейси
до купи, то вийде “величезна
корупційна рибина”, яка отрима-
ла вирок у суді і несе покаран-
ня.

Згідно закону, якщо посадо-
вець накрав на 800 тисяч гри-
вень – він клієнт Антикорупцій-
ного суду.

Цікаво було спостерігати за
поведінкою опозиції. Не голосу-
вали за законопроект фракції
“Опозиційного блоку” та “Ради-
кальної партії”. Кожен мав свій
розрахунок. Екс-регіонали розу-
міють, що вони теж будуть
“клієнтами” цього суду. А ради-
кали погрузли у своїй антиіно-
земній риториці. Страхаючи лю-
дей “емвеефами”, Ляшко і ком-
панія прагнуть зайняти вільну
нішу комуністів.

За  переконанням депутатів
від “Батьківщини”, створювати
Антикорупційний суд потрібно.
Але ж проблема в тому, що лав-
ри дістануться не Юліі Тимошен-
ко, а її головному противнику на

президентських перегонах –
2019.Того історичного дня на
засіданні ВР керівник “Батьків-
щини” спочатку закликала не
голосувати за “фейковий” зако-
нопроект Порошенка, але потім
натиснула кнопку “за”. Не голо-
сувало лише троє соратників Ти-
мошенко.

Про лаври головних антико-
рупціонерів мріяли і деякі депу-
тати і громадські активісти з так
званої піар-групи НАБУ. Анекдо-
тична ситуація сталася з Муста-
фою Наємом. У своєму дописі у
Фейсбук нардеп приписав собі
заслугу такого позитивного голо-
сування, але виявилося, що
саме він і не голосував. Довело-
ся писати заяву і просити зара-
хувати голос.

 Молодим і амбітним політи-
кам не слід опускати руки. Робо-
ти вистачить і для них, адже
діяльність нового суду потрібно
буде пильно моніторити.

Закон прийнято. Причому та-
кого жорсткого закону немає
ніде у світі. Розробник цього за-
конопроекту – засновник Фонду
інновацій та розвитку – Георгій
Вашадзе вважає, що створення
Антикорупційного суду чекають
іноземні інвестори, адже нова
установа значно підвищить
рівень довіри, а як наслідок – і
приплив інвестицій до країни.
Інвестори  приходять туди, де є
чесні суди.

 Є сподівання, що Антико-
рупційній суд запрацює при-
близно через 10 місяців, і є ве-
лика надія, що в українців з’я-
виться надія до судів і в перс-
пективі усі вони будуть вільними
від корупції.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ
Ï²ÄÂÈÙÈÒÜ ÄÎÂ²ÐÓ ÄÎ

ÑÓÄÎÂÎ¯ ÂËÀÄÈ
Дата 7 червня 2018 року увійде у вітчизняну історію. Цього

дня Верховна Рада ухвалила рішення про створення Антико-
рупційного суду, таким чином завершивши створення анти-
корупційної інфраструктури.

ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
ЗАДІЯНІ  МОВНІ ТАБОРИ
З метою популяризації вивчення іноземних мов, в районі організовано роботу  літніх

мовних таборів на базі 44 навчальних закладів, за винятком двох, де  на даний час
немає вчителів іноземної мови. Табори розпочали роботу зразу після закінчення на-
вчального року.

Літні табори працюють згідно методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки Украї-
ни  і  можуть бути організовані за трьома відповідними  програми. Дві із них використано на
Турківщині. Це  – безкоштовна  організація літнього мовного табору, коли діти приходять до
школи так, як на  звичайний урок, а вчитель іноземної мови проводить з  ними різні ігри,
заняття,  інші цікаві заходи іноземною мовою. До речі, досить успішно  діють  такі  табори у
Верхньовисоцькому НВК. Друга програма, це коли є спонсори, котрі харчують дітей упро-
довж перебування їх у таборі, проводять з ними дозвілля. Саме за такою програмою  цього
тижня працював  мовний табір   у Карпатському НВК  (близько 130 осіб). Спонсором  висту-
пив  відомий у нашому районі відпочинковий табір «Крила надій» (керівник Петро Висо-
чанський).  Знаходиться він  на території Верхньовисоцької сільської ради.  До речі, у цей
табір  з 25 червня на два тижні поїдуть відпочивати  дві групи дітей  з Турківської школи-
інтернату.  А з   школярами  Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  представники «Крила надій» працю-
ватимуть   у липні.

Крім того, відділ освіти зобов’язав керівників навчальних закладів під час літньо-оздоров-
чого періоду проводити екскурсії учнів у театри та музеї Львова та області, в тому числі у
музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, історико-меморіальний музей полковни-
ка Євгена Коновальця, музей визвольної боротьби України та інші визначні місця.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÍÀÉÄÅÍÎ
ÁÎªÏÐÈÏÀÑ
У  с. Ісаї 30 травня, на березі

річки Стрий, знайдено боєпри-
пас  часів Другої світової війни.
Це –  ручна граната Ф-1 («лимон-
ка»). На місце небезпечної зна-
хідки прибули  рятувальники та
працівники поліції. А  1 червня
працівники ІІ центру швидкого
реагування ДСНС України у
Львівській області гранату вилу-
чили та знешкодили.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ ÃÅÐÁ, ÏÐÀÏÎÐ
² ÕÎÐÓÃÂÓ  ì.ÒÓÐÊÀ

На черговій, 49-ій, сесії Турківської міської ради, вра-
ховуючи  рішення минулих років –  виконкому від 13.08
1992 р.(№159)  «Про затвердження герба та хоругви м.
Турка» та рішення       12-ї сесії 6-го скликання від
27.12.20011р. «Про затвердження прапора Турківської
міської ради»,  депутати  затвердили макети герба, хо-
ругви та прапора м. Турка. Це зроблено з тим, щоби до
святкування Дня   міста,  яке заплановано провести у
серпні, Турка офіційно мала  всі ці  почесні атрибути.

Наш кор.

²ÍÂÀË²ÄÍ² Â²ÇÊÈ
ËÞÄßÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÈÌÈ

ÌÎÆËÈÂÎÑÒßÌÈ

Завдяки інформаційній підтримці газе-
ти «Бойківщина» шестеро мешканців
м.Турка, с. Хащів, с. Либохора та с. Верхнє
Висоцьке, що мають обмежені можли-
вості, безкоштовно отримали інвалідні
візки, які їм передав Голова правління
БО «Фонд допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО» Володи-
мир Саврук .

Працевлаштування за кордоном для
чоловіків, жінок та сімейних пар: Чехія,
Польща, Німеччина, Угорщина. Пропо-
нуємо великий вибір вакансій. Допомо-
жемо з виготовленням документів.

За детальною інформацією:
+380673918329, +380673107823,
+380685964924 (Олег).
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Народився отець Іоанн 11
червня 1954 року, у мальовни-
чому селі Бітля на Львівщині в
багатодітній сім’ї, на Блаженно-
го Іоанна Устюжського, в честь
якого батьки і назвали свого си-
ночка. Добра матуся вчила його
любити роси, легенький ранко-
вий туман. Вона першою пока-
зала, як плаче від радості дере-
во, коли надходить весна, дала
можливість відчути радість у
серці від почутої колядки, щедр-
івки. Від дідуся і батька чув роз-
повіді про житіє святих, про ко-
зацьку віру, яка гартувалася у
походах і міцніла у борні. З ди-
тинства вчили у сім’ї шанувати
Бога, ближніх, молитися, дякува-
ти Господові за те, що мали, –
здоров’я, їжу, помешкання. Від
батьків почерпнув уроки терпін-
ня, працелюбства, вознесіння
молитов до Господа…» – так
романтично описала дитячі роки
отця Іоанна прихожанка храму
Ольга Хишук. Так і ріс малий
Іванко, оточений любов’ю
батьків та зачарований приро-
дою отчого краю. І була у  хлоп-
чика мрія  стати священиком.
Однак у ті часи, коли радянська
влада впевнено вела наступ на
церкви та переслідувала вірую-
чих, зробити це було справою
непростою. Після закінчення
школи та служби в армії, бажан-
ня отримати духовний сан не
полишало юнака, але стати сту-
дентом семінарії тоді було май-
же неможливо. Однак молодий
хлопчина не здався  й почав по-
тихеньку втілювати свою мрію в
життя, а згодом поступив у семі-
нарію. Про той період життя
отець Іоанн розповідав нам: «
22 травня 1976 року, в день па-
м’яті перенесення мощей свя-
того Миколая Чудотворця, мене
рукоположили на диякона у
Красноярську, і я рік служив ди-
яконом. У 1977 – на священика
у Новосибірську і направили слу-
жити у місто Томськ, де прослу-
жив до 1979 року. Але за сімей-
них обставин мусив брати
відкріплення й просити, щоб
відпустили в Україну. Але тоді не
так було, як зараз. Сьогодні вла-
дика керує, дає наказ, де моло-
дим священикам служити. А в ті
часи, якщо уповноважений у
справах релігії не дав довідки, то
владика не мав права написати
наказ. Мені запропонували їхати
на Полісся, у селище Ратне, бо
там помер священик – Олек-
сандр Волошин. І 7 вересня
1979 року ми приїхали в Ратне,
в Різдво-Богородичний храм…».

Молодий священик Іоанн
Цюркало прийшов, аби залиши-
тись в церкві Різдва Божої Ма-
тері надовго… Тридцять вісім
років він був незмінним настоя-
телем нашого храму. Треба
відмітити, що мало який свяще-
ник  затримувався у цьому храмі
на такий тривалий період – так
чомусь складалося історично.

Зі слів отця Іоанна, настояте-
ля церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці: «Був храм у занедба-
ному стані, запущений, зі старим
дахом, який протікав. Треба було
спочатку замінити покрівлю,
привести церкву до ладу зовні, а
тоді вже і всередині. Дзвіниця
маленька і також занедбана,
тому збудували нову. Церкву

підняли, поставили її на фунда-
мент, бо стояла вона на дубових
палях, покрили новою бляхою,
пофарбували, поміняли підлогу,
окультурили».

Варто зазначити, що доходи
церква мала в той час мізерні,
бо й прихожан було мало, близь-
ко двадцяти, та й то переважно
пенсіонери. Ще й влада робила
все для того, аби будівля сама
по собі занепадала, а потім і
зовсім припинила своє існуван-
ня.

Сьогодні, в період, коли будь-
яких товарів і на будь-які смаки
вдосталь, більше того – над-
міру, важко уявити, що не в такі
вже й далекі часи будівельні
матеріали, навіть елементарні,
перебували в розряді дефіцит-
них. Купити можна, а дістати ні
– сумно жартували люди, не
здогадуючись, що минуть роки,
і ситуація різко зміниться. А
тоді, щоб перекрити покрівлю
церкви, потрібно було дійсно
діставати покрівельний матер-
іал. Добрі люди порадили отцю
Іоанну поїхати за жерстю в Лен-
інград, бо за церковні копійки
тут він нічого не придбає, то ще
й грошей позичили. У дорогу
виїхали разом з їмостю Анаста-
сією, бо у магазинах видавали
лише по кілька листків на руки,
тому довелося подружжю тро-
хи «погостювати» у північній
російській столиці. Двоюрідний
брат дружини отця Іоанна, який
у той час навчався в Ленінг-
радській духовній академії, до-
мовився з економом навчаль-
ного закладу, щоб  той дозволив
зберігати жерсть на складі.
Коли скупилися, виникла інша
проблема: як доставити товар у
Ратне. Вирішив отець Іоанн і це
питання. Але привезли покрівлю
не в Ратне, а в село Прохід і там
сховали у глибоко віруючих лю-
дей. Перевозили, коли знайшли
майстрів, таємно, під гноєм, аби
всюдисуще око відповідних
служб не побачило і не конфіс-
кувало, як це трапилося в одно-
му з сіл нашого району. Так ста-
раннями отця Іоана, прихожан
та з Божою поміччю, перекрили
древню Святиню. І це був тільки
початок...

Наступний крок, який зроби-
ли, аби врятувати храм, – підня-
ли його і поставили на фунда-
мент, бо під вагою літ споруда
осіла. Під час цих робіт, вибира-
ючи землю довкола, натрапили
на велику кількість людських
решток. «Дуже багато знайшли
людських кісток – черепи, кисті
рук, ніг – по всьому подвір’ї, –
пригадував неодноразово наш
настоятель. – І ми всі кістки
зібрали, занесли в церкву і зро-
били дві ями перед амвоном з
одного й другого боку, де їх похо-
вали. Я боявся, щоб не було
гріха, що порушили ті рештки.
Відслужили панахиду, запечата-
ли, зробили все, як належить-
ся, по-християнськи». І навіть
тоді, коли рівняли територію,
щоб посіяти траву, теж знаходи-
ли кістки, багато кісток. І знову
віднесли їх у церкву, але вже по-
ховали рештки перед вівтарем,
щоб не зривати підлогу, бо її вже
поміняли на той час.

Завдяки старанням мудрого й
працелюбного священика, ста-

ровинна Святиня стала вигляда-
ти по-новому. Отець Іоанн  вкла-
дав всю свою душу в реставра-
цію церкви. Адже він бажав кра-
щого для своїх парафіян. Зай-
шовши в храм, не можеш вдос-
таль намилуватися  старовинни-
ми й дивовижними іконами та
розписами всередині будівлі.
Прихожан стало набагато
більше. Люди з легкістю на душі
почали приходити в Божий храм,

щоб помолитися. Бо  знали, що
їх завжди чекає  отець Іоанн з
привітною й щирою посмішкою,
із світлими очима, які випромі-
нюють добро.

Наш настоятель  чимало
вклав зусиль для відновлення
храму у  Ратному. І все це зроб-
лено для Бога та людей,  він мав
ще багато планів для ще більшо-
го покращення благоустрою цер-
кви, але 14 червня 2017 року, на
Преподобного Агапіта Києво-
Печерського та Іоанна Кронш-
тадтського, відійшов до Господа
у вічність протоієрей Іоанн, наш
рідний й незмінний настоятель,
духовний батько… Ми осироті-
ли… Отця Іоанна поховали біля
рідного храму, в зелених туях та
серед розмаїття квітів,  де він
заповідав, щоб назавжди зали-
шитись з Богом, Церквою й
людьми.

Звичайно, що кожна людина
залишає за собою на землі пев-
ний слід – залежно від того, яким
насиченим було її життя, що
встигла вона зробити для своїх
ближніх і для суспільства. Слід,
полишений отцем Іоанном,
вельми помітний, особливо в
духовній сфері, яка стала його
головною місією, увінчанням
його найзаповітніших прагнень.
Своїм безкорисливим церков-
ним служінням на посаді не-
змінного настоятеля Різдво-Бо-
городичного храму смт. Ратне
(1979-2017роки),  своєю 15-
річною діяльністю благочинного
Ратнівської округи (1996-
2011роки), своїми духовними
обов’язками він посіяв зерна
доброти й благочестя у тисячах
молодих сердець, благословив-
ши й давши рекомендації бага-
тьом з них в семінарії й духовні
училища. Багато хто з них стали
священиками, монахами, мона-

хинями та регентами, беручи за
приклад духовне  життя отця
Іоанна і їмості Анастасії, яка зав-
жди трудилась в храмі і біля хра-
му. Разом вони піднімали храм
й відроджували парафію, дола-
ючи усілякі труднощі й отримую-
чи багато перешкод та зазд-
рощів. Отець Іоанн мав чимало
тяжких й складних випробувань,
непорозумінь  з боку деяких
людей. Ми часто згадуємо ос-
таннє – радісне й водночас сум-
не – Престольне свято у 2016
році з отцем Іоанном, як він дуже
старанно готовився зустріти на
вищому рівні керуючого єпархією
та гостей храму. Наш настоятель
тоді переніс інфаркт на ногах, бо

все робив з душею й усе брав
близько до серця… Він ніс свій
життєвий хрест з дивовижним
смиренням і терпінням, весь
час повторюючи слова Іоанна
Златоустого: «Слава Богу за
все…». Він проходив свій тер-
нистий життєвий шлях достой-
но, з непохитною та  істинною
вірою, з Богом у душі, намага-
ючись наблизитись до життя
вічного, безкінечного й бла-
женного. Так 22 травня 2016
року був 40-літній ювілей у
отця Іоанна з нагоди прийнят-
тя духовного сану. Вітаючи на-
шого настоятеля, ми запита-
ли у нього: «А яку духовну на-
городу Вам дадуть з приводу
такої знаменної дати?», на
що він відповів: «Я не чекаю
тут ніяких нагород, бо найви-
ща нагорода –  там, на небе-
сах, наслідувати Царства Бо-
жого».

Отець Іоанн ніколи за роки
свого служіння не брав відпу-
стки, ніколи не пропускав

служби, літом він ніколи не їздив
ні на які відпочинки. Він був
справжнім настоятелем, усе
життя був із своїми парафіяна-
ми, кожного знав поіменно, міг
поговорити з кожним, запитати
про щось особливе, кого треба
втішити, або за кого й треба по-
радіти… Його душевна теплота
приваблювала, він умів бути тур-
ботливим й уважним до людей,
умів знаходити найкращі якості
в різних людських характерах,
серцем відчував горе інших і ро-
зумів, що всі однаково стражда-
ють в цьому житті, незалежно
від статусу й матеріального дос-
татку. Він любив простоту й доб-
роту, при цьому,  часто  нам на-
гадував: «Бог гордим противить-
ся, а смиренним дає благо-
дать…». Отець Іоанн доносив
свої проповіді просто, легко й
цікаво,  багатьох людей привів
до віри, навчив жити по-Божому.
Навіть після неодноразових
складних операцій, він якомога
швидше повертався у свій рідний
храм Різдва Божої Матері, щоби
звершувати Богослужіння й мо-
литися за усіх нас. А звершував
отець Іоанн Богослужіння особ-
ливо  красиво, ревно, трепетно
й неперевершено, зі страхом
Божим і вірою. Голос у нашого
духовного наставника був над-
звичайно гарний, особливий і
дзвінкий, він міг служити і без
мікрофонів, його усі добре чули.
Кожна служба була як святкова,
адже вкладав душу й серце. Це
було  не просто його справжнім
покликанням, це було сенсом
його життя… Лише в храмі, під
час звершення служб,  він по-
справжньому відчував себе ра-
дісним і щасливим. А як отець
Іоанн радів, коли бачив багато
діток у церкві, він дякував Богу й
просив батьків, щоб частіше при-

водили своїх діток до храму. Весь
час він  був вдячний батькам за
те, що привели дітей до Бога, до
Церкви, до недільної школи. Учні
з поспіхом йшли на уроки не-
дільної школи, тому що вони зна-
ли, що на них там чекає духов-
ний провідник з теплими об-
іймами. Особливу увагу приділяв
дітям-сиротам, опікувався ними,
обдаровував на свята подарун-
ками, багатьом допоміг вступи-
ти в різні навчальні заклади, зав-
жди за них переживав й молив-
ся. Він понад усе любив дітей.
Тому і створював якнайкращі
умови для їхнього духовного зба-
гачення та зростання.

Дітки згадують  про світлого й
доброго духовного провідника,
бігають до нього на могилку, цілу-
ють хреста й беруть благосло-
вення. За благословенням на
різні потреби до отця Іоанна
приходили й приходять до сих
пір не лише дітки, а й багато до-
рослих. Багато хто з людей роз-
казують, що, взявши благосло-
вення у отця Іоанна на добрі
справи, отримували все те,  про
що просили. Завжди до всіх він
звертався на «Ви», навіть до
дітей,  – це було принципово,
«Ти» казав тільки знайомим. Це
також була його особливість.

Сьогодні Різдво-Богородич-
ний храм, завдяки високій і ти-
танічній пастирській праці отця
Іоанна, переповнений віруючи-
ми людьми, які щиро моляться
й  ходять  до храму. Він доклав
великих зусиль і до розбудови й
будівництва інших храмів на Рат-
нівщині,  саме за його ініціативи
і під його керівництвом, були
побудовані декілька храмів, які
були зруйновані під час другої
світової війни,  зокрема  у селах
Кортеліси й Видраниця, засну-
вали й звели  нові храми у селах
Комарове, Прохід, Шменьки та
в інших населених пунктах. Отець
Іоанн мав  надзвичайні органі-
заторські здібності, він добивав-
ся місця у влади для зведення
храмів, маючи непохитний авто-
ритет і повагу, згуртовував людей
навколо будівництва багатьох
церков.  Так храм в честь Пре-
подобного Агапіта Печерського
на території лікарні – це теж був
його давній задум, який був реа-
лізований з благословення вла-
дики Никодима й за допомогою
благодійників, віруючих пара-
фіян. Отець Іоанн щонеділі під
час будівництва  храму служив
акафісти у лікарні, допомагав
збирати кошти й виробити доку-
ментацію на храм. Слід зазна-
чити, що він  на своїй малій Бать-
ківщині, в селі Бітля, допомагав
у реставрації іконостасу Свято-
Миколаївського храму, діставав
сусальне золото із Білорусі для
його позолочення.

 Щоб занотувати весь життє-
вий шлях отця Іоанна, то вийде
ціла книга. Це була велика й
світла Людина, Людина-епоха –
без перебільшення, яка докла-
ла багато зусиль у відродження
й розвиток духовності на Во-
линській землі. Як кажуть: «Ве-
ликим можна бути лише тоді,
коли тебе вже немає…А пам’-
ять про тебе і твої добрі справи
живе…» За всі ці добрі та безко-
рисливі справи нашого настоя-
теля ми  дякуємо Господу і в гли-
бині серця розуміємо: нам до
нього ще рости й рости…

Пройшов скорботний рік,
пройдуть роки, а світлі спогади
про отця Іоанна  зігрівають і бу-
дуть зігрівати душі багатьох лю-
дей… Впевнено можна стверд-
жувати, що ще багато років люди
будуть відкривати його для себе,
тому що велике бачиться, на
жаль, здалеку…Сподіваємось,
що наш отець Іоанн і там молить-
ся за усіх нас… Вічна Вам пам’-
ять, дорогий наш  Духовний На-
ставнику!

Парафіяни Різдво-Богоро-
дичного храму, смт. Ратне.

ÑÂ²ÒË² ÑÏÎÃÀÄÈ ÏÐÎ ÌÈÒÐÎÔÎÐÍÎÃÎ
ÏÐÎÒÎ²ªÐÅß ²ÎÀÍÍÀ ÖÞÐÊÀËÀ

Відокремитись від минулого неможливо, воно зберігається у резервуарі нашої пам’яті й про-
являється мимоволі, незалежно від  нашого бажання. Щось стирається, а щось залишається
назавжди.  Одним із світлих, сонячних споминів постає перед нашим внутрішнім зором свяще-
ник, митрофорний протоієрей Іоанн Цюркало. Духовна стезя  була його справжнім покликан-
ням,  провідною зорею, починаючи з раннього дитинства.
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РІДНИЙ САДОК МИ
БУДЕМ ПАМ’ЯТАТИ

Минулого тижня у старшій групі ДНЗ №1 м. Турка відбулося
хвилююче для усіх свято – прощання з дитячим садочком.  У  його
підготовку і проведення вклали уміння, талант і частинку свого
серця  найперше діти, а допомогли їм  це зробити  вихователь
Ганна Годій, музичний керівник Ярослава Вовчанська і, звичайно,
не обійшлося тут   і без підтримки батьків.  На випуску були
присутні 20  хлопчиків і дівчаток, і всіх їх  задіяли у святі – хто
декламував, хто співав, а  дехто й  показав свої танцювальні
здібності. Відкрила  захід Ганна Дмитрівна, яка багато років
свого трудового життя віддала вихованню маленьких турків-
чан:

Шановні гості та батьки і всі присутні в залі!
Зібрало нас на мить усіх це свято  незвичайне.
Дитячий наш садок малят до школи проводжає,
І сум, і жаль нас огорта, бо мила наша дітвора садочок залишає.
Але той сум хай відійде і радість до усіх прийде.
Діти виконали пісню «Боже наш,  великий Отче» і стали розповідати у

віршованій формі усе те, чого вони навчилися впродовж свого перебу-
вання у дитячому садочку. Розповіли й про те, як вони щодня щиро моли-
лися до Бога  і просили у Нього  миру для мами і татка, і для   рідної
Батьківщини, щоби перестали гинути наші захисники і перемогли у цій  підлій
гібридній війні.

 У сценарій свята було вплетено багато ігор, цікавих хвилинок (наприк-
лад, розв’язування задач),  пісень і танців.  Маленькі випускники заспівали
«Випускний бал», «Сумно нам прощатися з садочком», «Пісню про Украї-
ну», «Тік-так», «Сонечко», «Прощавайте, малюки», «Сьогодні я іду до шко-
ли»,  де солістами виступили Данило Криванчик, Михайло Гладиш, Мирос-
лав Ільницький, Іларія Варварич, Катерина Пігур. Зачарували  присутніх
хлопчики й дівчатка  своїми танцями, продемонструвавши  танець пара-
ми, «Шкільну польку», вправи  з обручами.

 Хвилюючим було  прощання з  улюбленими дитячими іграшками –  зок-
рема ведмедиком, лялькою. До речі, Віта Галич, яка співала пісеньку про
ляльку, сама виглядала наче   красива лялька – так вміло був підібраний
сценічний образ.  Далі діти, уявивши себе вже майбутніми учнями, віршо-
ваними рядками розповідали про те, як вони підуть у школу, і як підготови-
лись вони до  навчання.

Ми майже дорослі  й серйозні доволі,
І готові навчатися в школі.
Підійшов час розставатись,
Тому мусимо прощатись, – промовляла Карінка Хомин. Діти дякували

за чудове виховання вихователю, завідувачу садочка, методисту, му-
зичному керівнику,  пралям, няні, завгоспу, працівникам кухні, словом,
усім, з ким вони провели свої  цікаві безтурботні дошкільні роки. Малеча
дружно вклонилася  усім,  пообіцявши завжди пам’ятати про садочок, і
подарувала букети квітів працівникам, які дарували  їм у садочку радісні і
щасливі дні.

Також вручили  на пам’ять рідному садочку  оригінальний подарунок –
знімок усіх  вихованців групи, збоку на якому  були відбитки дитячих
долоньок. Завідувач дитячого садочка  Світлана Созанська зачитала на-
каз  по дошкільному закладу про випуск із дошкільного закладу і  також
вручила  маленьким випускникам  дипломи і подаруночки.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Суспільно корисні роботи –
один із видів відповідальності

за несплату аліментів
Шостого лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».
Закон передбачає нові засоби примусового виконання рішень до боржника, який не сплачує
аліменти більше ніж шість місяців.

Варто відзначити, що ставиться питання про посилення відповідальності не лише за несплату алі-
ментів на дітей, а й на утримання одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї.

А саме, якщо у батька чи матері дитини виникає заборгованість по сплаті аліментів за 6 місяців, таку
особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності у вигляді виконання суспільно ко-
рисних робіт – на строк від 120 до 240 годин. Уповноваженим на складання протоколів про вчинення
такого правопорушення –  державні виконавці, які і будуть надсилати їх до суду за місцезнаходженням
органу ДВС. Виконання рішень суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді оплатних
суспільно корисних робіт покладено на уповноважені органи з питань пробації.

Суспільно корисні роботи – це новий вид адміністративного стягнення, що полягає у виконанні пра-
вопорушником оплачуваних робіт. А їх вид визначає відповідний орган місцевого самоврядування.

Внесення вказаних змін здійснено з метою впливу на несумлінних батьків, адже за ухилення від
сплати аліментів вони будуть виконувати оплачувані суспільно корисні роботи, а отримані кошти скеру-
ють на сплату аліментів, що є, на відміну від безоплатних громадських робіт, більш ефективним захо-
дом для погашення наявної заборгованості.

Якщо боржник ухиляється від виконання суспільно корисних робіт, його можуть арештувати. У цьому
випадку кожна доба арешту буде зараховуватися за 15 годин суспільно корисних робіт. При цьому
термін арешту не може перевищувати 15 діб.

Таким чином Закон про посилення відповідальності за несплату аліментів спрямований на забез-
печення належного виконання рішень щодо їх стягнення, що дозволить зменшити заборгованість зі
сплати аліментів, а також забезпечить належне утримання осіб, які отримують аліменти. А тому по-
трібно відповідально ставитися до виконання своїх батьківських обов’язків, аби в подальшому не були
вжиті заходи за їх неналежне виконання.

Хочу зазначити, що Турківським районним сектором з питань пробації є налагоджена тісна співпра-
ця з Турківської РДА, районною радою, прокуратурою, судами, місцевими та сільськими радами.

Мар’ян ЯВОРСЬКИЙ,
начальник Турківського районного сектору з питань пробації.

ÌÐ²¯ ÇÁÓÂÀÞÒÜÑß
Майже рік учасники художньої самодіяльності Народного дому

с. Шандровець мріяли про екскурсію до зоопарку. І ось настала
ця мить. 28 травня ми вирушили пізнавати щось нове, цікаве.

Перша зупинка – Самбірське училище культури та мистецтв, де
діти мали змогу відвідати органний зал.

Далі ми вирушили до смт. Меденичі Дрогобицького району – той
самий славний зоопарк. Там діти побачили безліч цікавих звірів та
птахів, милувались різними скульптурами, фотографувались зі звіря-
тами, проїхались на тарзанці, поскакали на батутах та дитячому лаб-
іринті. Зоопарк дійсно гарний і вартий того, щоб його відвідати. Тут всі
отримали море позитивних емоцій та вражень, кидали копійки в
басейн до черепах, щоб ще повернутись.

Наступна наша зупинка – у с. Нагуєвичі, садиба-музей Івана Фран-
ка. Приємний екскурсовод розповіла нам про дитячі роки та творчість
Великого Каменяра. Діти мали змогу оглянути старовині  речі побуту,
а також кузню Франкового батька.

Усі повертались додому з позитивним настроєм, із хорошими вра-
женнями, з надією, що колись знову поїдуть у таку цікаву подорож.
Хочу подякувати батькам дітей, які оплатили цю поїздку, а також бать-
кам – Ользі Темрюх та Марії Савці, які допомагали мені у цій екс-
курсії супроводжувати дітей, водієві школярика Володимиру Гавдану,
начальнику відділу освіти Оксані Манюх, в.о. начальника відділу куль-
тури та туризму Лілії Яворській, а також дітям за гарну поведінку.

Наталя БОРУТА,
завідувач НД с. Шандровець.

За незаконний посів, або не-
законне вирощування снотвор-
ного маку – в кількості від ста до
п’ятисот рослин, чи конопель –
у кількості від десяти до п’ятде-
сяти рослин, передбачено кри-
мінальну відповідальність за
статтею 310 Кримінального Ко-
дексу України та карається
штрафом – від ста до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, або арештом
– на строк до шести місяців, або
обмеженням волі – на строк до
трьох років.

Частиною другою цієї ж статті
передбачена кримінальна
відповідальність за незаконний
посів, або незаконне вирощу-
вання снотворного маку чи ко-
нопель особою, яка була засуд-
жена за цією статтею, чи яка ра-
ніше вчинила один із злочинів,
передбачених статтями 307 (не-
законне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи
збут наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів),
309 (незаконне виробництво,

ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯  ÐÀÉÎÍÓ
ÑÒÀÐÒÓÂÀËÀ ÎÏÅÐÀÖ²ß

«ÌÀÊ-2018»
Турківське відділення поліції Самбірського відділу поліції

ГУНП у Львівській області звертає увагу жителів району на
те, що органами Національної поліції на території Турківщини
проводиться операція «Мак-2018». Метою операції є виявлен-
ня та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку
та конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів
до споживачів та недопущення надходження у незаконний обіг
наркосировини рослинного походження. Щоб застерегти гро-
мадян від необдуманого кроку, попереджаємо: за посів маку
та конопель можна понести адміністративну та криміналь-
ну відповідальність.  Так, відповідно до статті 1062 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за не-
законний посів, або незаконне вирощування снотворного маку
– в кількості до ста рослин, чи конопель – у кількості до деся-
ти рослин, правоохоронці  накладають штраф – від вісімнад-
цяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з
конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин.

виготовлення, придбання, збе-
рігання, перевезення, переси-
лання наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх ана-
логів без мети збуту), 311 (неза-
конне виробництво, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, пе-
ревезення, пересилання пре-
курсорів), 317 (організація або
утримання місць для незакон-
ного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних за-
собів, психотропних речовин або
їх аналогів) Кримінального Ко-
дексу України, або вчинені за по-
передньою змовою групою осіб
з метою збуту, а також незакон-
ний посів або незаконне виро-
щування снотворного маку в
кількості п’ятисот і більше рос-
лин, чи конопель – у кількості
п’ятдесят і більше рослин, ка-
рається позбавленням волі – на
строк від трьох до семи років.

Крім цього, стаття 106-1 Кодек-
су України про адміністративні
правопорушення також перед-
бачає відповідальність за не-
вжиття щодо забезпечення вста-
новленого режиму охорони

посівів снотворного маку чи ко-
нопель, місць зберігання і пе-
реробки врожаю цих культур, а
так само невжиття заходів щодо
знищення післяжнивних за-
лишків чи відходів виробництва,
що містять наркотичні речовини,
тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб – від
30 до 70 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

А невжиття землекористува-
чами або землевласниками на
закріплених за ними земельних
ділянках заходів щодо знищен-
ня дикорослих конопель чи снот-
ворного маку – тягне за собою
накладення штрафу на грома-
дян – від 10 до 30 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян, а на посадових осіб – від 30
до 70 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці з року в рік ве-
дуть боротьбу з незаконним об-
ігом наркотичних засобів, неза-
конними посівами та вирощу-
ванням нарковмісних рослин,
але цілком побороти це згубне
явище не вдається. Все рівно
дехто вмудряється посіяти та ви-
ростити «зло-травицю». Навіть
бувають випадки, що серед
поля, де ростуть високі
сільськогосподарські рослини
(пшениця, кукурудза, соняшник),
а також серед лісових та посад-
кових насаджень, щоб не бачи-
ло стороннє око, сіють, а потім
ретельно доглядають та виро-
щують як рослини коноплі, так і
рослини снотворного маку.  

Шановні громадяни! В разі ви-
явлення вами незаконних
посівів рослин снотворного маку
чи конопель у приватних осіб,
просто на дорозі чи серед поля,
або наявності будь-якої інфор-
мації щодо місцезнаходження
таких насаджень, просимо по-
відомляти за номером телефо-
ну «102», навіть не вказуючи
свої дані та адресу.

Іван ШАЛАБАВКА,
старший ДОП Турківського

відділення поліції Самбірсько-
го відділу поліції ГУНП у
Львівській області, старший
лейтенант поліції.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.
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Продається житловий буди-
нок із господарськими при-
міщеннями по вул. Поляна (вище
середньої школи №1).

Будівництво незавершене.
Площа земельної ділянки під

забудову – 10 арів.
Ціна – договірна.
Контактні телефони:

0987169695, 0954628684.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАР-
ТИР під ключ. Перепланування.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибу-
дови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки. Лазні, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ під
ключ. Мансарднi дахи. УТЕП-
ЛЕННЯ, облицювання  будинків.
Знижки на роботу+матеріали.
Тел.: (068)1455866,
(066)7215631.

Продаються магазини по вул.
Міцкевича, 15, в м. Турка, за-
гальною площею 120 кв.м.

Підведена вода, каналізація.
Ціна – договірна. Деталі за тел.:
0990900710 (Йосип).

Куплю роги лося, оленя – до
100 грн. за 1 кг – і старі роги сай-
гака. Тел.: 096-676-23-34.

Продається квартира – 76 кв.
м. у м. Турка, в центрі, дворівне-
ва, з газом, водою, каміном дію-
чим,  кондиціонером, з капіталь-
ним ремонтом.

Ціна – 25 тис.$
Тел.: 0968285949,

0502058213. (Світлана).

Загублену картку водія для
цифрового тахографа UAD
0000146507000, видану на ім’я
Миколи Михайловича Созансь-
кого, вважати недійсною.

Потрібен на роботу прода-
вець в продуктовий магазин по
вул. Горішня в м. Турка.

Офіційне працевлаштування.
Деталі за тел.: 0501051703.

Загублене свідоцтво про закі-
нчення Турківського професій-
ного ліцею, видане 21.05.2008 р.
на ім’я Сергія Миколайовича
Меделяка, вважати недійсним.

Продам заводський дерево-
обробний верстат в робочому
стані (фугує, обрізає, свердлить,
видовбує). Довжина ножів – 41
см.

Ціна – договірна.
Тел.: 0972339818,

0993182654.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÐÎÇÏÎ×ÀÂÑß
ÔÓÒÁÎËÜÍÈÉ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ

Минулої неділі на стадіони нашого району знову повернувся
великий футбол. Цьогоріч до участі в змаганнях зголосилися
команди з Либохори, Верхнього Висоцького, Бітлі, Борині, Вер-
хньої Яблуньки, Верхнього Турова, Боберки, Ластівки, Явори,
Шум’яча,  Прислопа, Вовчого та Турки.

Як і в попередні роки, сформовано дві групи, в яких команди зігра-
ють два кола поєдинків, за підсумками яких до фінальної частини,
що пройде восени, вийдуть по чотири кращі колективи. А вже в мат-
чах на виліт буде визначено чемпіона, срібного та бронзового при-
зерів району сезону 2018 року.

У неділю, 10 червня, матчі першого туру завершилися так: Бори-
ня  - В.Турів – 7:0, Явора - Присліп – 3:2, Ластівка - Турка – 3:4,
В.Яблунька - Боберка – 7:1, Бітля - В.Висоцьке – 3:5, Шум’яч - Вовче
– 1:8.

У рамках другого туру чемпіонату Турківщини, який пройде у
неділю, 17 червня, відбудуться такі поєдинки: Вовче – Явора,
Присліп – Ластівка, Турка – Шум’яч, В.Висоцьке – Бориня, Либохо-
ра – Бітля, В.Турів – В.Яблунька. Початок матчів – о 15.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗРІЗАННЯ ДЕРЕВ НА
МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ

Нещодавно проведено робочі зустрічі із
настоятелями та головами церковних ко-
мітетів релігійних конфесій м.Турка з пи-
тання зрізання дерев на міському кладо-
вищі. Були присутні – настоятель храму
Різдва Христового УАПЦ о.Микола Різак, го-
лова церковної десятки Мар’ян Зелінко, на-
стоятель храму Покрови Пресвятої Бого-
родиці УПЦ КП о.Михайло Благун, голова
церковної десятки Віктор Саварин, голова
церковної десятки храму Святих апостолів
Петра і Павла УГКЦ Василь Мельник, на-
стоятель релігійної громади костелу Усп-
іння Пресвятої Богородиці Діви Марії УРКЦ
о.Анджей Міграла.

Представники релігійних громад повністю
підтримали ініціативу зрізання дерев за кошти
міської ради та запропонували оголосити в цер-
квах збір коштів, що будуть скеровані на ці по-
треби.

Нагадаю, що міська рада виділила 73 тис. грн.
на зрізання аварійно-небезпечних дерев на
міському кладовищі в м.Турка. Роботи розпо-
чали 5 червня. Плануємо зрізати половину усіх
дерев на кладовищі.

Залишиться приблизно 20 дерев.
Звертаюся до жителів м.Турка: ошатними та впорядкованими мають бути не лише наші подвір’я,

присадибні ділянки, території релігійних громад, а й територія вічного спокою, де спочивають близькі
нам люди та люди, в яких уже немає живих родичів. Не будьте байдужими, згуртуймося та наведімо лад
на міському кладовищі.

 Олександр ГВОЗДІНСЬКИЙ,
секретар Турківської міської ради.

Порядок подання скарги
про припинення реєстрації

податкових накладних
З метою уникнення випадків некоректного заповнення скарги на

рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податко-
вої накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податко-
вих накладних або відмову в такій реєстрації (далі – скарга) та за-
безпечення успішної її реєстрації, пропонуємо звернути увагу на
зразок заповнення такої скарги, що відповідно до вимог Порядку
розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реє-
страцію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, зат-
вердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018
№117, подається в електронному вигляді.

  Звертаємо увагу, що підтвердженням реєстрації в ДФС скарги є
отримання платником податків квитанції в електронному вигляді у
текстовому форматі, в якій зазначено дату та номер реєстрації відпо-
відної скарги.

  Створення та надсилання скарги за формою J(F)1313201 за-
безпечено через Електронний кабінет, вхід до якого здійснюється
за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал
ДФС. Також для формування скарги платник податків самостійно
на власний розсуд, може обрати будь-яке програмне забезпечен-
ня, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого фор-
мату (стандарту).

  До скарги подаються документи про підтвердження реальності
здійснення операцій по відмовлених податкових накладних/розра-
хунках коригування за формою J(F)136010. Кожен документ, що до-
дається до скарги, надсилається окремим додатком у форматі pdf
та повинен мати розмір не більше 2 мегабайт.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

ÓÂÀÃÀ: ÐÎÇØÓÊ!
Турківським ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області вста-

новлюється особа, труп чоловічої статі, який було виявлено 24
вересня 2010 року в лісовому масиві-урочищі Шкільний ліс, непо-
далік с. Сянки. Вік приблизно – 40-50 років, худорлявої тілобудови,
ріст 175 см., волосся коротке, темно-сиве, одягнутий в чорну шкіря-
ну курточку, байкову сорочку в клітинку та туфлі чорного кольору.

Турківським ВП Самбірським ВП ГУ НП у
Львівській області розшукується безвісті
зниклий: Шийка Микола Васильович,
28.10.1975 р.н., жит. с. Верхня Яблунька. В
кінці лютого 2018 р. він поїхав із с. Верхня
Яблунька до м. Львів, а звідти мав їхати в м.
Київ до родичів. Але в м. Київ він не приїхав
і місце знаходження його досі невідоме.

Зниклий був одягнутий в чорні черевики
на шнурівку, і всередині – на замок, сірі
спортивні штани та темні сірі джинси, сіра
кофта, чорна куртка, на лівому рукаві якої
кишеня, а на грудях замки, чорна шапка
зимова (з червоною полоскою). Зріст – 180
см, худорлявої тілобудови. На правій руці
було татуювання у формі літери «М».

У разі отримання інформації, яка становитиме оператив-
ний інтерес та сприятиме розшуку Шийки М.В., просимо не-
гайно повідомити в Турківське ВП Самбірського ВП ГУ НП у
Львівській області, за адресою: вул. В. Стуса, 14, м. Турка,
82500. Тел.: 0669436210, 0995510002.

Продається незавершений будинок (дерев’яний, обкладений
білою цеглою) на вул. Зарічна в м. Турка. Є присадибна ділянка (6
арів), сад.  Тел.: 0956029195, 0663447535.

Фікус упорається з бронхітом.
Потрібно прокип’ятити вве-

чері протягом 3 хвилин листя
рослини, потім намастити його
натуральним медом, закріпити
на грудях та спині вафельним
рушником, зверху укутати вовня-
ною хусткою й залишити комп-
рес на ніч. Для одужання дос-
татньо 7-10 таких щовечірніх
компресів.


