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У  зв’язку  з частими  зверненнями  жителів району, стосовно  переукладення  декларацій  з
сімейними  лікарями, терапевтами  та  педіатрами,    адміністрація  Комунального некомерц-
ійного    підприємства  « Боринська районна  лікарня»  повідомляє  наступне:

 пацієнти, які уклали  декларації з  лікарями  КНП  «Боринська    районна лікарня»  і  мають  на
руках підписані  декларації, незалежно від того,  коли вони були  укладені, повторно  переукладати
декларації ÍÅ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ.

Ігор  МАРКІН,
директор КНП «Боринська  РЛ».

50 років подружнього життя святкують наші дорогі,
люблячі, найщиріші в світі батьки, дідусь і бабуся, праді-
дусь і прабабуся – Тарас Миколайович і Любов Петрівна
Богдан, жителі м. Турка.

З любов’ю і повагою щиро вітаємо вас, наші дорогі, з
таким світлим і
хвилюючим свя-
том. Усе ваше
подружнє життя
ви подавали нам
приклад взаєм-
ної любові і пова-
ги, сімейної зла-
годи, працелюб-
ства і турботли-
вості. Хай Бог і
надалі дарує вам
сили і терпіння,
любов і невтомність у всіх добрих справах, щоб дожити
вам і нам до вашого столітнього ювілею.

Хай щедрим, довгим і щасливим
Життя подальше буде!
Ми любимо вас дуже! Для нас ви – найдорожчі люди,
Ми вдячні вам за все, що ви для нас зробили:
За доброту і ласку, за те, чого ви нас навчили,
За всі поради, за підтримку і за допомогу!
За все – що маємо – ми вдячні вам і Богу!
Хай Матір Божа вас завжди рятує!
І хай вам многая і благая літа Господь дарує!
З любов’ю і повагою – дочка Іванна, син Руслан, зять

Іван, невістка Ольга, онуки Марина з чоловіком Віталієм,
Богдан, Андрій, Тарасик і правнучка Анастасійка.

Районна профспілкова органі-
зація працівників освіти і науки Тур-
ківщини щиросердечно вітає із юв-
ілеєм спеціаліста відділу освіти

Мирона Степанови-
ча Волчансько-

го.
Ш а н о в н и й

Мироне Сте-
пановичу, хай

Ваші дні будуть
наповненні щас-

тям, спокоєм і
міцним здоров’ям, а в

житті буде більше світлої радості,
добра і любові. Родинного Вам
тепла, достатку, миру, Божої бла-
годаті на многії і благії літа!

60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.
Здоров’я Вам –  від води дже-

рельної,
Багатства – від землі святої.
Щоб доля Ваша завжди усміха-

лась
І старості не піддавалась!

20 січня відзначила 60-річний ювілей напрочуд доб-
ра, щира, чуйна, життєлюбна жінка, дорога нам людина,
жителька Гусного – Олександра Миколаївна Мацько.

З нагоди ювілею бажаємо шановній іменинниці міцно-
го здоров’я, сімейного затишку і благополуччя, втілення
усіх життєвих планів, Божої ласки і благословення на
многії і благії літа!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Нехай добром Господь благо-

словляє,
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З повагою – брат чоловіка Микола з дружиною Гали-

ною, їхні діти – Наталія та Ігор зі своїми сім’ями.

27 січня відзначатиме своє 70-річчя щира, добропо-
рядна, хороша, душевна людина – Ірина Григорівна До-
рош.

Шановна Ірино Григорівно, нехай це прекрасне життє-
ве свято принесе Вам радість і душевне тепло, гарний
настрій, любов рідних і повагу друзів. Міцного Вам здо-
ров’я, життєвої енергії і наснаги, родинного затишку і бла-
гополуччя, Божої опіки і благословення – на многії літа!

Летять роки, мов лебеді у вирій
Життя іде, його не зупинить.

Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й

сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили

З любов’ю в серці ще багато літ.
З повагою – колектив підприємців ринку

м. Турка.

Дорогу дружину, люблячу матусю, найкращу бабу-
сю, досвідченого педагога, що трудилась на ниві
освіти 40 років, – Христину Андріївну Нагірнич із с.
Вовче, – щиросердечно вітаємо з днем народжен-
ня, який святкуватиме 26 січня.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, щас-
тя, родинного тепла, втіхи від дітей, онуків та Божої
благодаті!

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько

За сонечко ясне, за серце
прекрасне,

За те, що добром зігріває-
те нас, –

     За те, що в щасливу і
скрутну хвилину

Ми можемо всі прихили-
тись до Вас.

Хай Вас обминають невдачі
та грози,

Нехай лиш від сміху з’явля-
ються сльози,

Міцного здоров’я – з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
З любов’ю – чоловік Ярослав, сини Віталій та Ми-

кола, дочки Ірина та Алла; внуки: Ірина, Владислав,
Роксолана, Софійка та Анюта, зяті Іван та Василь,
невістки Іра та Оксана.

ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÎÐÄÅÍ «ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ»
Указом Президента України, напередодні Дня Соборності, нашого земляка, відомого не лише

на Турківщині, а й далеко за межами  держави громадського діяча, великого патріота, вмілого
організатора, директора районного Народного дому – Петра Косачевича – нагороджено орде-
ном “За заслуги” ІІІ ступеня. Ні в кого не може бути сумніву, що цю нагороду Петро Іванович
заслужив багаторічною сумлінною творчою працею. Його знають та цінують керівники нашої
області, найвищі посадові особи Кабінету Міністрів, та й навіть сам Президент – Петро Поро-
шенко, з яким він мав декілька зустрічей.

Петро Іванович є ідейним натхнен-
ником та організатором проведення
Всесвітніх Бойківських фестин та конг-
ресів бойків на Турківщині. Власне зав-
дячуючи цим етнофестивалям, про наш
край знають українці на всіх континен-
тах світу. Важливо відзначити й те , що
завдяки його наполегливості, за 27
років незалежності України, на Турків-
щині реалізовано чимало інфраструк-
турних проектів в рамках підготовки до
фестивалів.

Та й зараз 71-річний Петро Косаче-
вич в постійному пошуку. В його робо-
чому графіку, розписаному не на місяці,
а на роки – важливі зустрічі, поїздки до
Львова, Києва, відповідно,перемовини
з тими урядовцями, які мають мож-
ливість допомогти Турківщині, як в ет-
нокультурному, так і в інфраструктурно-
му розвитку.

Віриться, що висока державна наго-
рода додасть Петру Івановичу сил і на-
снаги для проведення в 2020-му році
чергового Світового Конгресу Бойків,
над організацією якого він зараз напо-
легливо працює. Знаємо, що великою мрією для нього є і будівництво бойківського музею під відкри-
тим небом – скансен в урочищі Широке. Віриться, що йому і це вдасться. «Бойківщина» сердечно вітає
нашого доброго товариша із високою державною нагородою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив Шум’яцької сільської ради сердечно вітає з
45-річчям від дня народження депутата сільської ради
багатьох скликань – Миколу Мироновича Сіданича –і
бажає шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і
води, невпинної життєвої енергії, родинного тепла, бла-
гополуччя, добра, достатку, любові – від
рідних, поваги – від людей, рясних Бо-
жих благословінь.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші сло-

ва:
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!

Колектив Нижньояблунського НВК щиросердечно
вітає із ювілейними датами від дня народження доб-
рих, порядних, щирих людей, професіоналів, бага-

толітніх працівників педагогічної ниви
району, спеціалістів відділу освіти –

Михайла Степановича Юсиповича
і Мирона Степановича Волчансь-
кого – і бажає шановним ювіля-
рам міцного здоров’я, успіхів у ро-
боті, родинного тепла, усіх земних
гараздів.

Нехай життя Ваше щасли-
вим буде,

Хай завжди поважають люди,
Над головою голубіє небо миру,
А поруч буде любов рідних щира.
У серці хай весна буяє квітом,
У домі – затишок із теплим літом.
Нехай Господь здоров’я посилає,
А добрий Ангел дім охороняє.

Колектив Нижньояблунського НВК сердечно вітає з
днем народження начальника відділу освіти Оксану
Михайлівну Манюх і бажає їй міцного-міцного здоро-
в’я, великого людського щастя, успіхів у праці, благопо-
луччя, натхнення, Божої ласки на многії літа!

Хай завжди Вам усміхається
доля,

Несуть тільки радість з собою
роки.

Хай щастя й здоров’я не зра-
дять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання,
думки.

Нехай обминають біль і триво-
ги,

Хай стелиться довга життєва
дорога,

За добрі справи хай шанують люди,
Господь нехай завжди із Вами буде.

Робота в Німеччині, Словаччині, Польщі. Чоловіки, жінки, сімейні
пари. Тел.: 0988356134, Віталій.

 – Слід сказати, що центр первин-
ної медико-санітарної допомоги таки
запрацював  і ми рухаємося впе-
ред – так, як цього вимагають час,
обставини, завдання, які ставлять
перед нами департамент охорони
здоров’я Львівської ОДА, Міністер-
ство охорони здоров’я України, адже
живемо в період реалізації медич-
ної реформи в Україні, – розпочав
розмову Микола Петрович. – Наше
становлення було непростим, ви-
никало ряд труднощів, які ми ще й
до сьогодні не вирішили, і вже бачи-
мо нові проблеми.  З нашого корпу-
су не можуть переселити тих ме-
диків, що працюють на вторинній
допомозі. Треба, щоб і аптека, яка є
в нашому корпусі, змінила місце і
перемістилася у великий корпус
поліклініки, а на місці аптеки могли
б розмістити  один з лікарських каб-
інетів. Ще нам потрібний кабінет
профщеплення, це, свого роду, ма-
ленька операційна.

 – Миколо Петровичу, як
укомплектований штат РЦ
ПМСД?

– На сьогоднішній день на пер-
винній ланці в Турківському центрі
ПМСД працює 15 лікарів, в тому
числі і я як головний лікар та Іван
Нагайко – мій заступник.  У штаті є
лікарі загальної практики сімейної
медицини, терапевти і два педіат-
ри. Цих фахівців недостатньо для
того, щоби ми могли на первинно-
му рівні забезпечити все населен-
ня доступною і якісною медичною
допомогою. Тому МОЗ прийняло
рішення, щоби у тих районах, де не
вистачає лікарів, дозволити лікарю
заключати декларації з пацієнтами
понад встановлену норму. Ми знає-
мо, що терапевт може укласти 2000
декларацій, сімейний лікар – 1800 і
педіатр – 900. Тож дозволено нам
укладати ще додаткові декларації –
половину від визначених.. Ми му-
симо всіх осіб, котрі виявлять ба-
жання укласти договір з сімейним
лікарем, охопити. Є надія, що все ж
добра половина населення району
укладе декларації, бо це зручно для
людей. Наприклад, з початку року
ми маємо можливість безкоштов-
но  зробити обстеження пацієнтам,
які  підписали декларацію з сімей-
ним лікарем,  по восьми медичних
параметрах. А з другої половини
2019 року – більше 50 безкоштов-
них діагностичних обстежень змо-
же призначити сімейний лікар для
пацієнта. Серед них –рентгеногра-
фія, ультразвукове дослідження,
ехокардіографія, комп’ютерна то-
мографія, магнітно-резонансна то-
мографія, гастроскопія та інші, які
сьогодні доступні не всім громадя-
нам. Якщо пацієнт буде мати ске-
рування  від сімейного лікаря, дер-
жава буде покривати вартість цих
обстежень. На даний час ми маємо
9479 декларацій,  підписаних з сімей-
ними лікарями. Якби не їх перереє-
страція, що виникла у зв’язку  з ут-
воренням  РЦ ПМСД – нової юри-
дичної особи, що спричинило бага-
то змін в оформленні установчих
документів, ми б уже мали близько
20 тисяч декларацій. Надіємося, що
до кінця лютого будемо мати 15 ти-
сяч декларантів. Адже від кількості
укладених декларацій залежить
якість надання медичної допомоги
та її об’єм.

Додатково хочу повідомити, що
ми підписали угоду з лабораторією
«Унілаб», яка працює на другому
поверсі в колишньому приміщенні
готелю, на безкоштовні обстежен-
ня, які сьогодні уже зобов’язані ро-
бити хворим, що звертаються за до-
помогою до сімейного лікаря. Також

ÐÖ ÏÌÑÄ –
ÏÅÐØ² ÊÐÎÊÈ

Минуло більше ста днів, як у районі створено центр первин-
ної медико-санітарної допомоги. Зараз уже можна говорити
про деякі аспекти в роботі установи, про те, що вже вдалося
зробити, над чим працюють у центрі зараз. Гість редакції –
головний лікар РЦ ПМСД Микола Яцкуляк.

плануємо укласти таку ж угоду й з
Турківською КЦРЛ, яка має лабора-
торію. Угоди мусимо укладати че-
рез те, що  центр  не має власної
лабораторії, але, якби і мали, ніде її
розмістити. Також плануємо прид-
бати для кожного лікаря зокрема,
який працює на первинному рівні
медичного обслуговування, гемоа-
налізатор для дослідження рівня
цукру в крові, а також гемоаналіза-
тор для визначення інших важли-
вих показників крові. Необхідний
нам й електрокардіограф.

 – Миколо Петровичу, нещо-
давно на одному із сайтів  ко-
ристувачі Інтернету вислов-
лювали незадоволення, що ме-
дична реформа принесла нега-
тив: був лікар у Вовчому, який
працював сумлінно, – зараз
нема лікаря, була «швидка» – не
стало машини.

– Так, я читав ці дописи. Відпові-
дно, у мене виникло запитання: а
той, хто пише, запитав себе, чи цьо-
го лікаря задовольняла його робо-
та, чи задовольняли його побутові
умови, щоденне добирання до місця
праці? Напевно, ніхто такого питан-
ня не ставив. Я хочу, щоби пацієнт
і лікар були взаємно ввічливі. І ста-
ралися один одному іти назустріч.
Якраз Людмила Сподарик, яка пра-
цювала у Вовчому більше 10 років,
дійсно належить до лікарів-профес-
іоналів, але виникли обставини, що
вона змушена була змінити місце
роботи. І це її право. Хочу наголоси-
ти, що лікаря потрібно цінувати.
Люди звикли, ледь що сталося, і вже
за 5 хвилин має бути у них в домі
лікар. У цивілізованому світі ніде
так не є. Там привикли за своє здо-
ров’я піклуватися, дбати, словом
приділяти першочергову увагу його
профілактиці. Тепер і ми маємо цьо-
му вчитися. Бо якщо ми самі свідо-
мо занедбуємо своє здоров’я, ви-
нити в тому лікаря не потрібно.
Сімейний лікар також є людина –
може одружитися, піти в декретну
відпустку, можуть виникнути інші
життєві обставини, як у кожного з
нас. А всі чомусь думають, що лікар
має бути на одному місці прив’яза-
ний до кінця життя. При такому
ставленні до медиків, як у нас було
в минулому, вісім лікарів Турківсь-
ка лікарня втратила протягом 2017-
2018 р.р. Вони звільнилися. З тієї
причини  сьогодні нам уже не вис-
тачає 12 лікарів. Думали б про їх
побут, умови проживання, стара-
лися б цьому сприяти, сьогодні були
би на висоті, так як Старосамбірсь-
кий чи Сколівський райони. А щодо
машини, яка була у Вовчому, то
вона могла раз в квартал приїхати
до Турки, і то з бідою, бо ламалася.
Ми тепер кожну копійку рахуємо і
не можемо тримати штатну одини-
цю, платити їй заробітну плату, коли
вона просто ходить на роботу, не
виконуючи медичної послуги. Люди
до цього не звикли, і думають: раз
машина там була, то вона там і далі
мусить бути. Хочу сказати, що ме-
дичний автомобіль на тому кущі є,
це «Опель» – у Лімні. Зараз його
ремонтують, бо вже більше десяти
років є в експлуатації. Та й лікар
нікуди не дівся.  Людмила Богданів-
на працює в Турці і обслуговує весь
цей кущ – аж до Лопушанки.

Якщо вже зайшла мова про транс-
порт, то на сьогоднішній день в роз-
порядженні РЦ ПМСД є три маленькі
машини «Опель», подаровані ще по-
заминулим урядом для сільської
медицини, – в селах Верхнє Ви-
соцьке, Лімна і Ясінка. Щоправда, у
Лімні і Ясінці вони потребують ре-
монту, а у Верхньому Висоцькому

машина справна.  Маємо чотири
УАЗи – в Ластівці, Яворі, Гусному і
Верхньому. Ці машини практично на
ходу. До речі, використовуємо за-
раз їх для поїздок по школах району
з лекціями про імунізацію щодо проф-
ілактики кору. Ще у нас є два нові
автомобілі «Рено» , одержані  за
сприяння Президента України Пет-
ра Порошенка. Вони знаходяться на
тимчасовому зберіганні на фірмі,
через яку були придбані, бо ще не
здані в експлуатацію лікарські ам-
булаторії, для яких вони призначені.

– Ходять чутки, що, у зв’язку
з медичною реформою, ліквідо-
вуватимуть окремі медустано-
ви в районі.

 – Із 55-и ФАПів, які в нас були,
залишилося 42 – як місця постійно-
го надання медичної допомоги. І я
би хотів сьогодні звернутися до гро-
мад тих населених пунктів, які за-
раз говорять, що в них нібито зак-
риють ФАП, і сказати, як насправді
виглядає стан справ.

Фельдшерсько-акушерський
пункт – це будівля, де надають ме-
дичну допомогу. Там є відповідний
кабінет з певним медичним осна-
щенням і працює особа, яка
здійснює надання медичної допомо-
ги – фельдшер або медсестра. На
сьогоднішній день не припинилося, і
ні в якому разі не припиниться, на-
дання медичної допомоги. Тобто
фельдшер, чи медична сестра, які
там працювали, будуть і далі пра-
цювати, але  в штаті найближчої
лікарської амбулаторії. Тому що ті
населені пункти, в яких проживає
менше 400 осіб, згідно нормативів,
не можуть мати стаціонарний ФАП
для безперервного надання медич-
ної допомоги. Якщо громада села
буде згідна утримувати приміщен-
ня ФАПу, зможе закупити дрова для
того медичного пункту, заплатити
за світло чи газ, провести якийсь
біжучий ремонт, то ми залишимо
того фельдшера, який і був у цьому
ФАПі, нехай надає медичну допо-
могу. Якщо у громади немає на це
коштів, то ми тим більше не маємо
можливості утримувати цю будів-
лю. Наше завдання – зберегти ме-
дичного працівника, нехай і в штаті
суміжної медичної установи, але з
обслуговуванням того населеного
пункту. Наприклад, села  Бережок,
Хащів, Жукотин,  Лопушанка,
Дністрик Дубовий мають малу
кількість населення. Ми ті населені
пункти не залишили без фельдше-
ра, хоч по всіх теперішніх нормати-
вах фельдшер не мав би бути.  Для
прикладу, фельдшер Стефа Ви-
шинська,  яка працює у штаті ЛА
с. Лімна, знає, що її пацієнти знахо-
дяться і в с. Бережок. Там вона
живе, надає медичну допомогу, об-
слуговує виклики. До речі, зараз
стоїть питання, що хворий, з медич-
ним працівником, який працює на
первинній ланці, має більше контак-
тувати по телефону. Лікар має хво-
рого уважно вислухати, надати кон-
сультацію, пораду, визначити, ра-
зом з хворим, чи є необхідність йти
до нього додому, чи може стан хво-
рого дозволяє прийти йому в найб-
лижчу медичну установу для де-
тального обстеження.  Та й артері-
альний тиск виміряти тепер може
будь-хто, не обов’язково чекати на
лікаря. І тільки якщо це серйозна
ситуація, то протягом двох годин
сімейний лікар зобов’язаний бути у
пацієнта. А коли  виникла якась ек-
стрена патологія – кровотеча, опік,
перелом – тоді пацієнту потрібно
через службу «103» викликати ек-
стрену медичну допомогу. Тепер все
розділено – первинна, екстрена,
вторинна, третинна спеціалізована
допомога. Тому до цього потрібно
буде нам всім звикати. І я вірю, що
все в процесі налагодиться.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Шановні турківчани!
29 січня українська громадськість відзначає день пам’яті

героїв Крут. Подвиг сту-
дентів, які полягли у бою на
Чернігівщині 1918 року, став
символом героїзму украї-
нської молоді у боротьбі за
незалежну Україну.

Українські юнаки загину-
ли і власною кров’ю вписа-
ли героїчну сторінку в історію визвольних змагань нашого на-
роду. Не можна викреслити з пам’яті людської той великий та
безсмертний подвиг юнаків, які захищали українську дер-
жавність, поклавши на її вівтар найцінніше – власне життя.
Трагедія під Крутами знайшла палкий відгук у серцях свідо-
мих громадян України і далеко за її межами.

Схилімо в цей день наші голови в глибокій пошані перед їх
світлою пам’яттю. Вони завжди залишаться Героями та
взірцем палкої любові до Батьківщини.

Слава Україні!
Героям Слава!
Народний депутат України Андрій Лопушанський.
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Так 21 січня голова Турківсь-
кої райдержадміністрації Олек-
сандр Лабецький провів зустрічі
з мешканцями сіл Розлуч, Яво-
ра та Стоділка, на яких обгово-
рено план розвитку територій
на 2019-2021 роки. В зустрічах
разом з головою РДА взяв участь
і перший заступник голови рай-
держадміністрації Микола
Яворський.

Розпочинаючи діалог, очіль-
ник району зазначив: «Ми сьо-
годні хочемо почути думки та
пропозиції представників гро-
мади стосовно розвитку ваших
населених пунктів на найближчі
три роки. За підсумками обго-
ворення, ваші пропозиції будуть
враховані та внесені у дорожню
карту розвитку Турківщини».

Олександр Лабецький пре-
зентував громадам звіт про ви-
конану роботу за 2016-2018
роки, відмітивши, що протягом
останнього періоду Турківський
район в цілому розвивається
достатньо динамічно. 2016-
2018 роки - це відремонтовані
дороги, відкриття новозбудова-
них шкіл, відремонтовані школи,
народні доми, амбулаторії і
ФАПи.

Після презентації звіту, голо-
ва райдержадміністрації відмі-
тив, що незважаючи на склад-
ний час реформ та війни на
Сході держави, робота район-
ної влади направлена на еко-
номічний та культурний розви-
ток району, зокрема на покра-
щення стану доріг та інфраструк-
тури населених пунктів.

Що стосується села Розлуч,  то

ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ,
ÙÎ ÕÎ×Å ÃÐÎÌÀÄÀ
Керівництво району продовжує зустрічатися з громадські-

стю району, в рамках ініціативи Президента України Петра
Порошенка, за результатами засідання Ради регіонального
розвитку, яка відбулась у Києві в кінці минулого року.

тут у 2017 році завершено ре-
монт автомобільної дороги
Львів-Самбір-Ужгород, зокрема
по укладанню другого шару із ас-

фальтобетонного покриття; по-
точний ремонт Розлуцького НВК.

Ключові проблеми, які підніма-
ли мешканці села Розлуч, це:
створення ОТГ; низькі пенсії; ка-
пітальний ремонт Розлуцького
НВК (заміна дверей, підсилення
фундаменту, ремонт їдальні); бу-
дівництво спортзалу для школи;
капітальний ремонт вуличного
освітлення; ремонт комунальних
доріг; врегулювання графіка руху
«Школярика»; підведення елек-
троживлення до дачного кварта-
лу забудови (в т.ч. для учасників
АТО). Пріоритетом для розвитку
села у 2019 році визнано завер-
шення будівництва культурно-

медичного центру.
На території  Явірської

сільської ради, на авто-
мобільній дорозі загального ко-
ристування  Турка – Східниця, в
межах с.Явора здійснено капі-
тальний ремонт та прокладено
асфальтобетон, протяжністю
5,5км; на дорогах загального ко-

ристування в селах Явора та
Мала Волосянка проведено ям-
ковий ремонт асфальтобетон-
ною сумішшю та засипано ями і
промоїни щебенем; проведено
капітальний ремонт (заміна
вікон на енергозберігаючі) в
приміщенні Народного дому №1
с.Явора; реконструкцію покрівлі
Явірського НВК; придбано деякі
основні засоби для навчально-
го закладу.

Нагальні проблеми, які
піднімали мешканці: створення
ОТГ; реконструкція аварійного
спортзалу; ремонт комунальних
доріг. Разом із громадою вирі-

шено провести тут районне «Свя-
то книша» –    з нагоди 720-річчя
села.

Завершуючи зустріч, голова
райдержадміністрації відмітив,
що все зроблене не взялося
нізвідки - це праця багатьох лю-
дей. І нам треба твердо пам’я-
тати, що все це заради майбут-
нього наших дітей, щоб люди
відчували, що недаремно стояли
на Майдані.

Такі ж зустрічі голова райдер-
жадміністрації Олександр Ла-
бецький, за участі першого зас-
тупника голови райдержадміні-
страції Миколи Яворського,
провів 23 січня в Мельнич-
ненській ЗОШ з жителями села
Мельничне та в Завадівському
НВК з жителями села Завадів-
ка.

У селі Мельничне в 2019 році
у місцевій школі необхідно про-
вести добудову двох класних
кімнат та обладнати внутрішні
вбиральні. Хочеться зазначити,
що жителі села беруть активну
участь в обласному конкурсі
мікропроектів.

У селі Завадівка актуальними
питаннями є: завершення вста-
новлення огорожі та освітлення
на спортивному майданчику зі
штучним покриттям; проведен-
ня вуличного освітлення; про-
довження ремонту центральної
дороги Турка-Ільник.

А 24 січня відбулися зустрічі в
с.Закіпці та с.Ільник.

25 січня відбудеться обгово-
рення перспективних планів
розвитку сіл: о 15.00 год. – в
с.Бітля, в Бітлянському НВК, та
о 17.00 год. – в с.Сигловате, в
Сигловатському НВК.

На вихідні дні керівництво рай-
ону проведе такі зустрічі в
с.Хащів – о 15.00 год. в
Хащівській ЗОШ; в с.Лопушанка
– о 17.00 год. (субота);
в с.Радич – о 15.00, в Радицькій
ЗОШ та в с.Лосинець – о 17.00,
Лосинецька ЗОШ (неділя).

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

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

Щиросердечно вітаємо із
20-річчям добру і щиру, зав-
жди веселу і привітну, дорогу
і люблячу дружину, дочку, се-
стру, невістку, онучку – Тетя-
ну Іванівну
Іваник.

Бажаємо,
аби Господь
благословив
Т е б е ,
р ід н ен ь к а,
міцним здо-
р о в ’ я м ,
с і м е й н и м
затишком, достатком, любо-
в’ю, радістю і миром на кож-
ний прожитий день. Многая
і благая Тобі літ!

Наша любляча, рідна,
найкраща у світі.

З Тобою нам завжди за-
тишно й світло.

Ти гарна дружина, сест-
ричка, дочка і онука чудо-
ва,

Даруєш турботу і море
любові.

Хай Бог милосердний з
високого неба

Дарує усе, чого тільки
треба,

А Матінка Божа – Цари-
ця Свята –

Дарує щасливі і довгі
літа!

З любов’ю – чоловік Любо-
мир, мама Раїса, батько
Іван, брат Іван, Марія, брат
Мар’ян, сестри Марія і Іван-
на, свекруха Марія і свекор
Микола, дідусь Мар’ян, ба-
бусі – Софії.

ÇÀÊ²Í×ÈËÈÑß
ÌÈÒÀÐÑÒÂÀ

²ÂÀÍÀ ÍÀÃÀÉÊÀ
Днями заступником голов-

ного лікаря  РЦ ПМСД призна-
чено відомого на Турківщині
медика Івана Нагайка, який
впродовж останнього року, з
достеменно не відомих при-
чин, перебу-
вав в опалі,
був звільне-
ний із поса-
ди заступ-
ника голов-
ного лікаря
Турківської
КЦРЛ. Цю
посаду він
обіймав до-
сить трива-
лий час, а перед тим  був  і
головним лікарем райлікарні.
Щоправда, після першого
звільнення, суд поновив його
на роботі, хоч й не надовго.  Ще
одного  судового рішення з
приводу чергового поновлен-
ня на роботі Іван Юркович че-
кав майже рік. І безрезуль-
татно. Турківський районний
суд не спромігся розглянути
справу, а зараз, коли він зали-
шився без жодного судді, пер-
спективи на це стали ще при-
марнішими.

Микола Яцкуляк, який відпра-
цював з Іваном Юрковичем не
один десяток років, характери-
зує його як вмілого фахівця й
знаючого організатора медич-
ної справи, а  тому на новій по-
саді він має добру нагоду вкотре
довести скептикам та опонен-
там свою фаховість та здібності
керівника.

А щодо судової справи з при-
воду звільнення, то Іван  Юрко-
вич каже, що має намір і далі
доводити незаконність даного
рішення й вимагати матеріаль-
ної та моральної компенсації.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

День Соборності, який святкуємо з часу об’єднання  в 1919
році Української Народної Республіки та Західноукраїнської На-
родної Республіки, – величава подія  в житті кожного громадя-
нина нашої держави, адже за те, щоб наша країна була вільною,
в боротьбі  загинуло мільйони українців. Зрештою, право жити
вільно у вільній державі українські воїни відстоюють й досі,
гідно даючи відсіч російській агресії.

Як і по всій Україні, 22 січня на Турківщині відбулися урочисті захо-
ди з нагоди цієї знаменної події. Спершу турківчани зібралися на
центральній вулиці міста й створили живий ланцюг від пам’ятника
Генія української нації Тараса Шевченка до пам’ятника Провідника
українських націоналістів Степана Бандери. І хоча людей зібрало-
ся не так вже й багато, патріотичного духу від цього не забракло.  У
символічному ланцюгу єднання, взявшись за руки, засвідчили, що
ми – єдині, представники райдержадміністрації, очолювані голо-
вою Олександром Лабецьким, працівники районної ради разом з
першим заступником голови Василем Костишаком, працівники
міської ради разом з міським головою Геннадієм Когутом.  На  жаль,
проігнорували цю важливу подію представники політичних партій
та громадських організацій, які зазвичай, одягнувшись у вишиван-
ки, б’ють себе в груди, доводячи свій патріотизм. Як виняток, можна
назвати лише представників «Свободи», в особі Мирослави Кали-
нич. Долучилися до відзначення Дня Соборності помічники депута-
та Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра та На-
талія Гошівська. Сам Андрій Ярославович у цей час перебував у
Страсбурзі, на засіданні ПАРЄ, й передав своє вітання у телефон-
ному режимі.

Згодом святкові заходи продовжились у залі Турківської дитячої
музичної школи. На урочистій академії виступив перший заступник
голови РДА Микола Яворський, який, з-поміж привітань,  наголосив
на важливості об’єднавчих процесів в Україні. Найперше він закли-
кав політиків найвищого ешелону порозумітися, об’єднати свої зу-
силля заради майбутнього України, заради наших дітей та онуків.
«В єдності – сила народу, Боже, нам єдність подай». Цими словами
з відомого  духовного гімну має пройнятися кожен політик і не заг-
лядати в бік ворожої нам держави, а невпинно трудитися для про-
цвітання  нашої країни.

Цікавий  історичний екскурс про передумови об’єднання УНР та
ЗУНРу та причини поразки зробила помічник народного депутата

ÑÎÁÎÐÍÀ. Â²ËÜÍÀ. ÍÅÇÀËÅÆÍÀ
про таку Україну впродовж століть мріяли мільйони українців

Андрія Лопушанського Ірина Кіра. До речі, за фахом – історик. Всім
присутнім в залі вона вселила надію, що неодмінно прийде той час,
коли ми забудемо про чвари і непорозуміння й збудуємо державу,
що займе гідне місце в когорті найпередовіших країн континенту.
Для цього в нас є всі передумови. Але знову ж таки – бракує лише
єдності.

Силами районного Народного дому та Турківської дитячої музич-
ної школи було зорганізовано цікавий концерт, в якому гармонійно
поєдналися історія сторічної давності та події, що вирували на киї-
вському Майдані 5 років тому. Власне, на концерті звучали патріо-
тичні мелодії, що підносять велич України, у виконанні народного
духового оркестру «Сурмачі», та тужливі, такі, як пісня «Мамо, не
плач…», у виконанні солістки Іванни Ільків, композиції, у виконанні
народної хорової капели «Карпати», тріо бандуристів, під орудою
Оксани Мельник, та дуету вихованців музичної школи, під керівниц-
твом Уляни Боберської, вокального колективу та  троїстих музик
РНД, деяких інших молодих та перспективних виконавців.

Чисельна делегація Турківщини, очолювана заступником голови
райдержадміністрації Юрієм Лилом, взяла участь в урочистостях
до Дня Соборності в столиці нашої держави – Києві. Тішить і те, що
цікаві заходи в цей день відбулися практично у всіх навчальних зак-
ладах Турківщини.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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З прекрасним ювілеєм – 60-річчям від дня народ-
ження – щиро вітаємо дорогу і турботливу матусю, бабу-
сю, добру людину – Наталію Михайлівну Мінькович, жи-
тельку с. Мохнате, і бажаємо їй міцного здоров’я, Божо-
го благословення, ласки від Бога і довгих років життя.

Мамо моя, найдорожча й кохана,
Хочу я небо Тобі прихилити.
Щоб у житті Ти печалі не зна-

ла
Й вічно могла в безтурбот-

ності жити.
Мамо моя, найдорожча і рідна,
Квітів цвітучих всієї землі

Буде замало, Ти більшого гідна
–
За ночі недоспані й сонячні дні.
Мамо моя, найдорожча і цінна,

Ти хочеш щоденним щоб був зорепад!
За все Тобі, люба, подяка уклінна,
Нехай не зів’яне одвічності сад.
Мамо моя, найдорожча, єдина,
Знаєш, для Тебе приходить весна,
Ти ж незамінна і щира людина,
Подібної в світі не було й нема.
З любов’ю – сини Олег, Михайло, Володимир, Іван;

доньки Марійка та Надія, невістки Марійка та Вероні-
ка, зяті Василі, та 12 онуків.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з нагоди ювілею спеціалістів відділу освіти Тур-
ківської РДА Михайла Степановича Юсиповича та

Мирона Степановича Волчанського і
бажає шановним ювілярам міцного здо-
ров’я, великого людського щастя і Бо-
жого благословення.

Нехай цвітуть під небом синьоо-
ким

Ще довго-довго дні ваші й літа.
А тиха радість – чиста і висо-

ка–
Щоденно хай до хати заверта.
Хай постійний успіх, радість і до-

статок
Сиплються як вишні цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Дорогу і люблячу, добру і щиру дочку і сестру, житель-
ку с. Завадівка – Тетяну Романівну Кишенич – із юві-
лейним днем народження і днем Ангела щиросердеч-
но вітають мама, сестри Алла, Іра і брат Михайло і про-
сять у Господа, аби дарував їй міцне здоров’я, світлу
радість у житті, достаток, любов, мир і
своє благословення на многії і благії
літа!

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілун-

ком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарун-

ком,
Хай доля усміхається Тобі
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!

Цими чудовими зимовими днями ювілейне свято за-
вітало до Людмили Василівни Варварич із с. Явора.

Кохану, турботливу дружину, дорогу матусю, добру,
милу сестру, люблячу дочку з ювілеєм від щирого серця
вітають чоловік Володимир, дочка Андріана, брат Ро-
ман і братова Ірина з сім’єю, мама Марія і бажають їй
міцного здоров’я, великого людсь-
кого щастя, радості, добра, Гос-
поднього благословення – на довгі
і мирні роки життя.

Хай збудеться все, що Ти хо-
чеш,

Хай збудеться все, що че-
каєш.

Хай стежка проляже в тро-
яндах,

Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!

“Україна перестала бути тим,
що Москва називала своєю «ка-
нонічною територією». Кремль
утратив те, що з часів Переяс-
лавської ради 1654 року вважав
своїм”, - написало з нагоди от-
римання українською церквою
Томосу впливове польське ви-
дання «Газета виборча». “Ляпа-
сом для Росії” назвала те, що
відбулося, британська газета
«Гардіан». “Величезний удар
для московського патріарха
Кіріла та Путіна”, “Друга геополі-
тична катастрофа Путіна після
розпаду СРСР”, “Путін втрачає
Україну назавжди”, - наголошу-
ють автори впливового амери-
канського видання «Атлантік
Кансіл».

Експерти з різних куточків світу
в своїх оцінках, звичайно, праві.
Але для нас, українців, створен-
ня помісної церкви на соборі 15
грудня минулого року, та урочис-
та служба у храмі при резиденції
Вселенського Патріарха 6 січня
цього року, коли і було переда-
но Томос, це у першу чергу ски-
дання багатосотлітнього рос-
ійського  духовного ярма.  Адже
контроль за українською церк-
вою Москва захопила ще на-
прикінці сімнадцятого століття.

“Створення автокефальної
Православної церкви України є
запорукою нашої незалежності.

ÃÅÎÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ ÏÓÒ²ÍÀ, ßÊÈÉ «ÂÒÐÀ×Àª ÓÊÐÀ¯ÍÓ ÍÀÇÀÂÆÄÈ»

ÇÄÎÁÓÒÈÉ ÏÎÐÎØÅÍÊÎÌ
ÒÎÌÎÑ – ²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÏÎÄ²ß

У випусках новин зараз можна побачити, як Томос про авто-
кефалію української церкви “подорожує” країною. Його вистав-
ляють для огляду у центральних храмах обласних центрів за
великого скупчення людей. Це символізує історичну зна-
чущість події, свідками та співучасниками якої ми стали ми-
нулого року.

Це – основа основ нашої духов-
ної свободи. Ми розірвали ос-
танні пута, які прив’язували нас
до Москви”, - ці слова Президен-
та Порошенка, який зіграв клю-
чову роль в  отриманні Томосу,
дуже влучно описують внутрішній
стан багатьох людей.

Вкрай важливим є те, що події
на релігійній ниві - це не пооди-
нокий епізод, а частина більших
зусиль. Це – елемент держав-
ницької стратегії чинного Прези-
дента, спрямованої на те, щоб
покласти край залишкам мос-
ковського впливу в Україні.

Українська економіка продов-
жує переорієнтовуватись на
Європу. На країни ЄС припадає
вже більше 40% українського
товарообігу. Це відбулося завдя-
ки тому, що Угода про асоціацію
та про зону вільної торгівлі з
Євросоюзом запрацювала. При
тому, що Кремль усіляко проти-
діяв її ратифікації у Європі, па-
ралельно закриваючи і власний
ринок для українських товарів.
Путін прагнув удушити нас еко-
номічно.

Порошенку також вдалося
досягти безвізу з Євросоюзом. І
10 мільйонів громадян нашої
держави поспішили отримати
біометричні закордонні паспор-
ти, щоб ним скористатись.

Декомунізація, підтримка ук-

раїнської мови через квоти на
радіо і телебаченні, запровад-
ження офіційного вітання “Сла-
ва Україні! Героям Слава!” у
війську - це теж важливі віхи на
цьому шляху. Власне кажучи, як
і створення сучасної армії, яке
стало однією з головних та
найуспішніших справ Порошен-
ка.

“Не знаю, чи встигне Україна
упродовж наступної п”ятирічки
отримати членство у НАТО та ЄС,
чи все обмежиться чимось на
кшталт Плану дій щодо членства
в Альянсі. Але сьогодні вже аб-
солютно зрозуміло, що єдиний,
кому це завдання в принципі
можливо вирішити, це Порошен-
ко. Якщо цей напрямок (євро-
пейська та євроатлантична
інтеграція - ред.) є безальтерна-
тивним, то безальтернативним
є і наш вибір”, - написав відомий
блогер Карл Волох.

Справді, вступ до ЄС та НАТО
сьогодні здається чимось дале-
ким і неймовірним. Але чи не
таким же неймовірним було от-
римання безвізу чи Томосу? Хто
попервах вірив у це, окрім По-
рошенка і кількох людей навко-
ло нього? «Шлях здолає той, хто
йде ним», - говорить народна
мудрість.

Україна обрала свій власний
шлях, який приведе нас до НАТО
та Європейського Союзу. Але,
щоб це сталося, важливо не до-
пустити реваншу проросійських
антиєвропейських сил на вибо-
рах 2019 року.

Богдан ЛУК’ЯНЧУК.

Андрій Лопушанський:

ÂÈÌÀÃÀªÌÎ Â²Ä ÐÔ ÇÂ²ËÜÍÈÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
ÌÎÐßÊ²Â ÒÀ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈÒÈ ̄ Ì ÍÀÄÀÍÍß ÌÅÄÈ×ÍÎ¯,

ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÒÀ ÊÎÍÑÓËÜÑÜÊÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ
Про це  під час свого виступу на дебатах у ПАРЄ заявив народний депутат України з фракції

Партії «Блок Петра Порошенка» Андрій Лопушанський.
Народний депутат звернув увагу європейської спільноти на те, що в минулому Росія вже намагалася

створити основу для своїх теперішніх незаконних дій.
«Кремль долає нові вершини у своїй кампанії проти України. Всі ці дії спрямовані на одну мету, а

саме – побудувати сухопутний міст до анексованого Криму.
 Це спроба утвердити своє домінування в цьому регіоні, про-
демонструвати, що Україна, НАТО і США – слабкі, і продов-
жувати процесс дестабілізації на Сході України, намагаю-
чись захопити східні регіони нашої держави, а можливо і
всю Україну», – наголосив Андрій Лопушанський.

Він також звернув увагу на те, що дії Росії однозначно по-
рушують Конвенцію ООН з морського права – договір, який
дві країни ратифікували.

«Я хотів би звернути увагу на статтю 32 Конвенції ООН з
морського права, яка визначає, що військові кораблі мають
суверенний імунітет навіть у територіальних водах  іншої дер-
жави.  Це означає,  що держава не може захопити інозем-
ний військовий корабель за будь-яких обставин, але може
вимагати у нього залишити територіальні води. Українські
кораблі здійснювали буденний проїзд, тому Росія не мала
права втручатися», – наголосив  Лопушанський.

Депутат також зазначив, що захоплення українських ко-
раблів, як і російська війна проти України та анексія Криму,
фактично є актами військової агресії, які підривають украї-
нський суверенітет і територіальну цілісність .

«Тому ми вкотре вимагаємо від Російської Федерації
звільнити українських моряків та забезпечити їм надання медичної, правової, консульської допомоги
та закликаємо Росію забезпечити прохід Азовським морем і Керченською протокою українських суден
та утриматися від агресії у відповідності до норм міжнародного права. Ми сподіваємося, що проект
резолюції буде прийнятий з усіма важливими поправками, поданими українською делегацією, та відоб-
ражатиме усе зазначене вище», – відзначив депутат.

У контексті виступу Андрія Лопушанського до резолюції ПАРЄ було прийнято правку, подану украї-
нською делегацією, яка полягає в тому, що у текст документа додали посилання на Конвенцію ООН з
морського права, норми якої, як зазначив народний депутат, порушила Росія.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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27 січня буде святкувати 50-літній
ювілей Іван Олексійович Данилів із
с. Сигловате.

Сердечно вітаємо до-
рогого і люблячого

сина, брата, чоло-
віка і батька, діду-
ся і вуйка із золо-
тим ювілеєм!

Бажаємо, щоб в
житті було 50 на 50:

здоров’я, щастя, ба-
дьорості і любові. Жит-

тєвих сил і енергії Тобі, Господнього
благословення на многая і благая літ!

Від щирого серця бажаєм міцно-
го здоров’я,

Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство і сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, миром, любо-

в’ю
І щоб жив Ти до ста літ у нім,
А Господь щоб завжди був із То-

бою.
З любов’ю – мама Гафія, дружина

Марія, дочка Галина з чоловіком
Ярославом, онучка Софійка, сестра
Наталія, швагро Микола, племінни-
ки Роман, Роксолана і вся родина.

Дорогу і люблячу похресницю, онуч-
ку, племінницю, сестру – Тетяну Мико-
лаївну Комарницьку – щиросердечно
вітають з днем народження хресна
мама Людмила з
сім’єю, дід, баба, цьо-
ця Таня з сім’єю, цьо-
ця Оля з сім’єю, бра-
ти: Василь, Едуард,
Святослав,  В’ячеслав.

Бажаємо Тобі,
рідненька, міцного
здоров’я, здійснення
мрій і бажань, вірних і
надійних друзів, щас-
ливої долі, Божої опіки на довгій
життєвій стежині. Хай у Тебе під нога-
ми квіти розквітають, а над головою
сонце в небі сяє.

Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя квітчає
І дає здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю.
В день Твого народження бажає-

мо любові
І від душі – Тобі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого,

здоров’я,
І хай Тебе оберігає Бог!

Колектив Ільницького НВК щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем народ-
ження – 60-річчям – прекрасну люди-
ну, досвідченого педагога, вчителя ма-
тематики – Ганну Михайлівну Кропив-
ницьку.

Колеги бажають шановній іменин-
ниці міцного здоров’я,

невичерпної життєвої
енергії, великого
людського щастя,
достатку і миру,
Божої ласки і бла-

гословення на многії
і благії літа.
Летять роки, мов

ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди

буде,
Щоб все робилось легко, залюб-

ки,
Щоб вірні друзі зустрічались всю-

ди.
Хай Вам здоров’я тільки до-

дається,
А віднімаються невдачі і біда,
Хай множиться добро і водограєм

ллється
І щастя ділиться на многії і благії

літа!

– Розумна, до роботи відповідальна,
авторитетна, ввічлива, боринчани її дуже
поважають. Надзвичайно віруюча люди-
на, дійсно вартує великої похвали, – так
охарактеризувала Іванну Олексіївну її
односельчанка Любов Рештей.

– Завжди життєрадісна, оптимістична.
Не шкодує себе, аби порадити, допомог-
ти, чимось посприяти. Часто доводиться
з нею спілкуватися – чудова людина! –
відгукується про Іванну Гунчак її колега,
секретар Вовченської сільської ради,
Алла Кузан.

Бориня – великий населений пункт Тур-
ківщини. У 1940-59 рр. навіть була цент-
ром Боринського району. Статус селища
Бориня отримала на початку вісімдеся-
тих минулого століття – у 1981-му. У 1939
році, до Другої світової війни, за архівни-
ми даними, тут проживало 2520 жителів,
серед яких були українці, поляки, євреї,
німці. Бориня має свою Колонію – верх-
ня частина селища, де колись мешкали
німці-колоністи. За Союзу в Борині пра-
цювали тракторна, дві хліборобські бри-
гади, молочна ферма колгоспу «Світа-
нок», хлібозавод, будинок побуту, швей-
ний і взуттєвий цехи, лісництво, було ба-
гато крамниць. І тепер у Борині життя не
стихає: працює дитячий садок, лікарня,
діють Боринський навчально-виховний
комплекс,  Народний дім, філіал Туркі-
вської дитячої музичної школи, поштове
відділення, гордістю є Боринський ліцей
народних промислів і ремесел, лісороз-
садник ДП «Боринське лісове господар-
ство»…

– Нині ж у Борині проживає трохи мен-
ше людей, як до війни  – близько 1500
осіб, – розповідає секретар селищної
ради. –  На жаль, смертність у Борині
удвічі перевищує народжуваність. І так
уже тягнеться багато часу – з десять
років. Маємо 20 учасників АТО – це
гордість селища, які, не задумуючись, не
шкодуючи себе, пішли до війська, аби
стати на захист рідної землі від російсь-
кого агресора. І хоч дехто з них уже про-
живає не на території селищної ради,
проте усіх їх ми вважаємо своїми, адже
вони тут народилися, виросли, вчилися.

У процесі роботи мені доводиться
спілкуватися з різними людьми, і кожна
людина – це окрема доля.

За минулий рік  Боринською селищною
радою було видано 3260 довідок грома-
дянам, на вимогу установ та організацій.
Деколи на одну довідку секретарю по-
трібно було витратити й два дні, аби вона
була правильно оформлена, щоб людині
по кілька разів не доводилось оббивати
пороги сільради. А, прийшовши із яки-
мось проханням, заявою чи по довідку,
відвідувач мало-помалу розговориться з
Іванною Олексіївною, так і дізнаєтьтся
вона про життя односельців – про усі їхні

ÑÓÌË²ÍÍÎ ÑËÓÆÈÒÜ ÃÐÎÌÀÄ²
Іванна Гутчак у Борині – людина відома. Адже віддавна працює у селищній

раді. Прийшла сюди після закінчення Черкаського кооперативного технікуму.
Молодій та активній дівчині спочатку довелося працювати у сільраді на різних
посадах – виконувала й бухгалтерську роботу, довгий час була діловодом, а з
1993 року (спочатку –  періодично, а в останні роки – постійно) – секретарем
Боринської селищної ради. З червня 2017-го, коли селищного голову – Івана
Яворського – мобілізували до війська, виконує ще й обов’язки голови.

радощі і проблеми, невдачі і успіхи. Тож
добре знає кожну родину, яка проживає
на території селищної ради.

– Багатюща наша українська земля –
грунтами, лісами, корисними копалина-
ми, природою,  є на ній безліч вільних,
уже порослих чагарниками, площ, заки-
нутих майнових комплексів, що могло б
зацікавити інвесторів. Однак, чомусь
вкладати кошти у село, особливо у відда-
лене, вони поки що не хочуть, – розмір-
ковує п. Іванна. – Відтак надходжень до
казни, зокрема  й нашої селищної ради,
обмаль, в основному поступлення

місцеві – від податків; підлатати бюджет
частково можна за оренду землі чи за
оренду приміщень. Захмарні податкові
ставки не встановлюємо, люди й так лед-
ве виживають. Була надія на вітрові елек-
тростанції, що вони принесуть якусь коп-
ійку в селищний бюджет. Не вийшло. При-
кро, але в минулому році у нас не вико-
нано надходження з єдиного податку.
Зібрані кошти спрямовуємо на першо-
чергові виплати – заробітну плату, оплату
енергоносіїв. Так вимагає Бюджетний
кодекс. Хоча, хотілося б мати якийсь ре-
зерв бодай для нагальних потреб грома-
ди, на розвиток селища.

 Але навіть у таких умовах Боринській
селищній раді, її депутатському корпусу
вдається вирішувати актуальні для гро-
мади проблеми – вуличне освітлення, об-
лаштування закладів освіти, культури та
ряд інших питань. У Борині, в рамках ре-
алізації проектів місцевого розвитку
Львівської обласної ради, втілено в жит-
тя проект з реконструкції вуличного осві-
тлення. Щоправда, через відсутність
коштів, світло тут економлять – включа-
ють не у всі дні, а лише у святкові та вихідні.

За словами секретаря, з приходом на
посаду нового молодого керівника, став
процвітати місцевий ліцей народних про-
мислів і ремесел. Там уже майже у всьо-
му корпусі поміняно  90 вікон на мета-
лопластикові, в тому числі й у майстер-
нях, завезено деяке обладнання, рекон-
струйовано котельню. Зроблено капі-
тальний ремонт приміщення місцевого
навчально-виховного закладу, зроблено
й  ремонт у Народному домі. Також  у
Борині тепер є добра дорога, на яку вже
не нарікають ні водії, ні самі жителі се-
лища.

– Дійсно, дороги комунального значен-
ня у нас непогані, – каже Іванна Гунчак, –
хоча тут також є проблема. Обов’язково
потрібно зробити у селі тротуари. Адже
асфальтне покриття дороги приблизно
на 20 см вище від обочини. Люди, особ-
ливо старшого віку, спотикаються, коли
сходять з дороги на, так би мовити, умов-
ний тротуар. З вивезенням сміття також
не все гаразд. Селище наше, можна ска-
зати, проїзне. Тож проїжджаючи  насе-
леним пунктом, у сміттєві ящики викидає
сміття хто лишень захоче. Його накопи-
чується стільки, що не встигаємо забира-
ти. З цим також треба щось робити. Кри-
тична ситуація склалася зі спортзалом в
школі.  Боринський НВК, на майбутнє,
готують  як опорний загальноосвітній зак-
лад, а спортзал у ньому - аварійний. Тож
ми плануємо повторно взяти участь в
обласному конкурсі мікропроектів місце-
вого розвитку й таки відремонтувати його.
Хоча скооперувати кошти від громади
буде нелегко: то просимо людей допо-
могти грошима на капітальний ремонт
садка, то збираємо кошти на лікування
важкохворих односельців, а тут ще й на
спортзал певну частину грошей громада
зобов’язана здати. Але надіємося на кра-
ще, на розуміння боринчан, їхню підтрим-
ку.  Як-не-як, а все це робиться для їхньо-
го ж блага, для кращого життя їх дітей та
онуків. Роботи, як мовиться, вистачає і на
цей рік, і на наступні. Тим більше, що в
нас попереду процес об’єднання громад.
А тому з нетерпінням чекаємо повернен-
ня на роботу свого голови Івана Євгено-
вича, адже виконувати обов’язки за двох
одній людині складно. Хоча я постійно
відчувала і відчуваю велику підтримку з
боку колективу сільради, депутатів, особ-
ливо  Турківської районної ради – її голо-
ви, нашого земляка, Володимира Лозю-
ка, заступника голови Василя Костиша-
ка, голови секретаріату районної ради
Лілії Голко, головного спеціаліста з пи-
тань реалізації проектів та зовнішньое-
кономічних зв’язків Миколи Лила.  Усі
вони – люди безвідмовні, стараються
вислухати і зрозуміти, а коли потрібно,
вселити надію і допомогти. Це дозволяє
з оптимізмом дивитися у майбутнє та
мати впевненість у досягненні усіх зап-
ланованих справ, які сприятимуть роз-
витку нашої громади.

Так, робота в органах місцевого само-
врядування ніколи не була спокійною,
розміреною та передбачуваною. Та Іван-
на  Гунчак не нарікає на долю, бо вва-
жає, що її робота, та робота її колег, на-
правлена на благо її односельчан.

Ольга ТАРАСЕНКО.

СВЯТО ДУШІ
У зимову світлу днину
Народилася дитина –
Чиста – чиста, мов сльозина,
Божий Син, Свята Дитина.
І донині нам сія
Вифлеємськая зоря.
Такими словами привітали гостей із сусідніх сіл, учасників

вертепних дійств, щедрувальники драматичного гуртка Либо-
хорської ЗОШ І-ІІІ ст.

Цього зимового дня у Народному домі № 1 села Либохора
зібралося багато людей. Адже 13 січня в селі проходив фести-
валь різдвяних вертепів Верхньовисоцького деканату УГКЦ.
На фестиваль прибули вертепи із сіл Мохнате, Матків, В. Ви-
соцьке, Яблунів. Брали участь і місцеві колективи.

Вертепні дійства представляли учасники різних категорій:
сивочолі дідусі, молоді дівчата і хлопці, молодші школярі, а та-
кож дошкільнята, які теж зуміли впевнено вийти на сцену і
відтворити величну подію, що відбулася багато століть тому.

Організаторами і керівниками цього неповторного свята були
настоятель церкви Святої Покрови с. Либохора о. Роман Ши-

бунько і їмость Галина Михайлівна, яких Господь наділив не-
абиякими організаторськими здібностями.

Програма свята була надзвичайно вдало продумана і по-
єднана із життям сучасного протистояння на Сході нашої Ук-
раїни, де між дійствами вертепних колективів дітвора уявно
несла святу вечерю своїм батькам, які знаходяться у зоні бой-
ових дій на теренах Донецької і Луганської областей.

Новонародженому Ісусикові раділи всі лісові мешканці, в
ролях яких були маленькі діти, всім освічували дорогу до Ісуса
маленькі зірочки.

Порадували либохірців сім вертепних драм. Кожна з них була
неповторною. А готували різдвяні постановки настоятелі
сільських громад.

Можливо на сцені не все ще вдалося у юних аматорів. Ми
віримо, що такі фестивалі  будуть проводити й далі кожного
року. До речі, це вже шостий раз на Турківщині організували
фестиваль духовного відродження української нації.

Усі жителі села вдячні організаторам свята за такий змістов-
ний духовний відпочинок, адже воно об’єднало всіх мешканців
села Либохора і навколишніх сіл.

Софія ГУНДЕРТАЙЛО,
психолог Либохорської ЗОШ І-ІІІст.
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Основні вимоги під час відбо-
ру

На військову службу за кон-
трактом приймають, якщо:

1. За станом здоров’я канди-
дат на військову службу придат-
ний за медичними показниками
та показниками профвідбору.

2. У претендента на проход-
ження військової служби
відмінна фізична підготов-
леність та психологічна стійкість.

3. Є загальноосвітній рівень.
4. Присутня мотивація до

військової служби.
5. Сформований рівень ідей-

них цінностей, моральних та
професійних якостей.

6. Немає судимостей та скоє-
ння тяжких злочинів.

Терміни військової служби за
контрактом

Для громадян України, які
вперше прийняті на військову
службу за контрактом, терміни
військової служби наступні:

– військовослужбовці, прий-
няті на посади рядового складу,
– строк на 3 роки;

– військовослужбовці, прий-
няті на посади сержантського і
старшинського складу, – строк
від 3 до 5 років, залежно від зго-
ди сторін;

– військовослужбовці – учас-
ники бойових дій – від 0.5 року.
По прямому ВОСу -  напряму в
частину, без проходження пере-
підготовки в навчальних цент-
рах..

Особливості контрактної
військової служби для жінок

Вік: від 18 до 40 років (гранич-
ний вік призову для жінок
збільшується до 50 років на час
особливого періоду).

Посади та спеціальності: жін-
ки-військовослужбовці призна-
чаються на такі основні посади:
зв’язку—телефоніст, теле-
графіст та інші; тилу — кухар, кра-
вець та інші; медичні — фельд-
шер, медична сестра та інші;
штабу — діловод, відповідаль-
ний виконавець, «бухгалтер»
тощо.

5 кроків до контрактника
Крок 1: Прийти до свого рай-

онного військового комісаріату
та більш детально дізнатися про
військову службу у Збройних Си-
лах України. Відвідати військову
частину, яка зацікавила, та дізна-
тися про майбутню службу та
обрану спеціальність.

Крок 2: Подати усі необхідні
документи.

Крок 3: Пройти медичне об-
стеження, професійний та пси-
хологічний відбір.

Крок 4: Підписати контракт,
пройти курс навчання за обра-
ною спеціальністю в військових
навчальних центрах.

Крок 5: Прийти до обраного
місця служби та пройти військо-
ву службу за отриманою спец-
іальністю.

Пільги для військовослуж-
бовців-контрактників

1. Грошове забезпечення
Грошове забезпечення

військовослужбовця залежить
від займаної посади, військово-
го звання, кваліфікації, терміну

проходження військової служби.
Наразі грошове забезпечення
осіб рядового складу становить
від 10000 гривень, для ДШВ – від
11200 грн. В зоні ООС на першій
лінії , +10000грн. до зарплати.
На другій лінії +4500 грн. Раз на
рік надається: матеріальна до-
помога для вирішення соціаль-
но-побутових питань, у розмірі
місячного грошового окладу
(якщо є для цього відповідні
підтверджуючі документи). Крім
того, надається грошова допо-
мога на оздоровлення у разі
надання щорічної відпустки, у
розмірі місячного грошового за-
безпечення.

Разом з тим, при переїзді до
нового місця військової служби-
 в інший населений пункт – вип-
лачується грошова допомога у
розмірі 100% місячного грошо-
вого забезпечення – на військо-
вослужбовця та 50% місячного
грошового забезпечення – на
кожного члена сім’ї.

2. Отримання житла за раху-
нок держави

Особи, які проходять військо-
ву службу за контрактом і не пе-
ребувають у шлюбі, можуть роз-
міщуватися в спеціально присто-
сованих казармах у військовій
частині, а сімейні – у сімейних
гуртожитках. Військовослуж-
бовці, які мають вислугу в 20
років і більше, мають право на

отримання постійного житла.
3. Інші привілеї
Одноразова виплата при

підписанні контракту, в розмірі
2000 грн., за рахунок місцевого
бюджету.

Забезпечення військовослуж-
бовців за контрактом безкош-
товними обідами у робочі дні
(або, за бажанням, грошовою
компенсацією, у розмірі вартості
набору продуктів на приготуван-
ня обіду).

Безоплатна медична допомо-
га у військово-медичних закла-
дах охорони здоров’я .

Право на санаторно-курортне
лікування та відпочинок у сана-
торіях, будинках відпочинку, пан-

сіонатах і на ту-
ристських базах
М ін іс т ер с т в а
оборони Украї-
ни (один раз на
рік).

О т р и м а н н я
освіти у вищих
навчальних зак-
лад ах (ви щих
військових на-
вчальних закла-
дах) без відриву
від проходжен-
ня військової
служби (за заоч-
ною формою
навчання).

Право на
пенсійне забез-
печення, неза-
лежно від віку в
тому разі, якщо
на день
звільнення зі
служби вислуга
становить 25
років і більше
або за наяв-
ності трудового
стажу 25 років і
більше, з яких

не менше ніж 12 календарних
років і 6 місяців становить
військова служба.

4. Перелік пільг для учас-
ників АТО

Основні пільги учасникам АТО,
які надаються відповідно до За-
кону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» та Податкового
кодексу України, зібрані в спис-
ку нижче:

- безоплатне одержання ліків,
лікарських засобів, імунобіоло-
гічних препаратів та виробів ме-
дичного призначення за рецеп-
тами лікарів;

- першочергове безплатне зу-
бопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних
металів);

- безкоштовне забезпечення
санаторно-курортним лікуван-
ням, або одержання компен-
сації вартості самостійного сана-
торно-курортного лікування;

- 100% знижка для інвалідів
війни та 75% знижка учасникам
бойових дій плати за користуван-
ня житлом (квартплата) та кому-
нальними послугами (газом,
електроенергією та іншими по-
слугами)

- безплатний проїзд усіма ви-
дами міського пасажирського
транспорту, автомобільним
транспортом загального корис-
тування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним

транспортом приміського спо-
лучення та автобусами при-
міських і міжміських маршрутів,
незалежно від відстані та місця
проживання;

- щорічне медичне обстежен-
ня і диспансеризація із залучен-
ням необхідних спеціалістів;

- першочергове обслуговуван-
ня в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочер-
гова госпіталізація;

- виплата допомоги з тимча-
сової непрацездатності, в
розмірі 100% середньої заробі-
тної плати, незалежно від стажу
роботи;

- використання чергової щорі-
чної відпустки у зручний час, а
також отримання додаткової
відпустки із збереженням заро-
бітної плати – терміном 14 ка-
лендарних днів на рік;

- переважне право на зали-
шення на роботі при скороченні
чисельності або штату праців-
ників у зв’язку із змінами в орган-
ізації виробництва і праці та на
працевлаштування – в разі
ліквідації підприємства, устано-
ви, організації;

- першочергове забезпечення
житловою площею осіб, які по-
требують поліпшення умов про-
живання, та першочергове відве-
дення земельних ділянок для
індивідуального житлового буд-
івництва, садівництва і город-
ництва, першочерговий ремонт
житлових будинків і квартир цих
осіб та забезпечення їх пали-
вом;

- одержання позики на будів-
ництво, реконструкцію або капі-
тальний ремонт житлових бу-
динків і подвірних будівель;

- по сплаті податків, зборів,
мита та інших платежів до бюд-
жету відповідно до податкового
та митного законодавства;

- позачергове влаштування до
закладів соціального захисту
населення, а також обслугову-
вання службами соціального
захисту населення вдома;

- учасникам бойових дій на-
дається право на позаконкурс-
ний вступ до вищих навчальних
закладів та переважне право на
вступ до професійно-технічних
навчальних закладів та на курси
для отримання відповідних про-
фесій;

- пенсії, або щомісячне довіч-
не грошове утримання чи дер-
жавна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії,
підвищуються в розмірі 25%
прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність;

- щорічно, до 5 травня, учас-
никам бойових дій виплачуєть-
ся разова грошова допомога, в
розмірі, який визначається Ка-
бінетом Міністрів України;

- пільга зі сплати земельного
податку;

- не обкладаються військовим
збором на період участі в АТО;

- безкоштовне оздоровлення
для дітей учасників АТО, підруч-
ники, проживання в гуртожитку,
соціальні стипендії, повне або
часткове навчання за рахунок
бюджету, довгострокові кредити
на освіту на пільгових умовах,
соціальні стипендії;

- час проходження військовос-
лужбовцями військової служби
в особливий період, зарахо-
вується в їх вислугу років, стаж
роботи.

Бажаючим укласти контракт
та проходити військову служ-
бу у Збройних Силах України
звертатися для співбесіди і по-
дальшого оформлення доку-
ментів у Турківський  районний
військовий комісаріат за адре-
сою: м. Турка, вул С. Стрільців
9, тел.: 0961375510,
0662204209

Â²ÉÑÜÊÎÂÀ ÑËÓÆÁÀ
ÇÀ ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÌ:

найважливіше про вимоги, пільги та вакансії
На військову службу за контрактом до рядового, сержан-

тського і старшинського складу приймаються: громадяни
призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну
або базову загальну середню освіту і не проходили строкової
військової служби; а також військовозобов’язані та жінки, які
не мають військових звань офіцерського складу, з відповід-
ною освітою та спеціальною підготовкою.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за кон-
трактом становить від 18 до 40 років (граничний вік прийнят-
тя в особливий період збільшується до 60 років для чоловіків,
для жінок – до 50 років).

Ê²Ð ² ÃÐÈÏ
²ÄÓÒÜ ÏÎÐßÄ
І по черзі вкладають у лікар-

няне ліжко.  Мало того, в Ук-
раїні фіксують  випадки смер-
тей  від них. Кожного дня чути
зведення Міністерства охоро-
ни здоров’я про ситуацію в об-
ластях  із захворюваннями  на
ці інфекційні недуги. І якщо з
грипом на Львівщині вона на-
разі не досягає епідемічного
порогу (упродовж 14-20 січня
на грип та ГРВІ захворіли 11062
особи), то з кором справи
невтішні:  наша область у
цьому плані  – лідер.

 Прокоментувати ситуацію із
захворюваннями на кір, грип та
гострі респіраторні захворюван-
ня, ми звернулися до лікаря-бак-
теріолога  колишньої санепідем-
станції  (нині ця установа нази-
вається  – Турківський лабора-
торний відділ Львівського  облас-
ного лабораторного центру МОЗ
України) Ганни Хащівської.

– За нашими даними, на Турк-
івщині у минулому році  на кір
захворіло 287 людей, серед яких
дітей, віком до 17 років, – 249,
решта – дорослі. З початком
2019-го  кір продовжує свою ходу
Турківщиною, бо ж у перший же
тиждень на  ліжко він поклав  17
осіб,  і станом на  20 січня ми уже
маємо іншу цифру – 38  людей, з
яких 27 осіб  –   діти. Звичайно,
що, за неофіційними даними
захворюваність на кір в рази
більша,  і  уберегти людину  від
цієї недуги,  або пом’якшити  пе-
ребіг хвороби,  може тільки вак-
цинація, – каже п. Ганна. – Зах-
ворювання на грип наразі у на-
шому районі  не зафіксовано.
Але з початком навчання в шко-
лах, особливо  у лютому-березні,
– такі хворі, як показує практика,
неодмінно  будуть.  Очікуємо на
ті ж штами грипу, що  були в нас у
минулі роки.

Найкращий  спосіб уберегтися
від сезонного грипу – щорічна
вакцинація.  На  ГРВі (гостру рес-
піраторну вірусну інфекцію) на
даний  час уже захворіло 80  осіб.
За весь минулий рік  на гостру
респіраторну інфекцію  на Туркі-
вщині захворіло  близько  однієї
тисячі  сорок  осіб, з них дітей,
віком  до 17 років , – 537. І лише
264 людини було госпіталізова-
но. Ці хворі проходили курс ліку-
вання у стаціонарних відділеннях
медичних закладів, решта лікува-
лися амбулаторно. Тож якщо  у
вас появилися симптоми грипу
чи ГРВі – нежить, головний біль,
підвищена температура, ломота
в суглобах, сухий кашель, біль у
горлі – не гайте часу, а  звертай-
теся  до свого сімейного лікаря.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Для покращення організації
надання медичної допомоги
учасникам бойових дій та учас-
никам Революції Гідності, та по-
вторного їх обстеження, на базі
Львівського обласного госпіта-
лю ветеранів війн та репресова-
них відкрито консультаційний
кабінет. Прийом в кабінеті буде
проводитись кожного понеділка
з 9.00 до 14.00 год. наступними
спеціалістами – невропатолог,
оториноларинголог (ЛОР), пуль-
монолог, терапевт.

Для отримання додаткової
інформації та запису на кон-
сультацію працює гаряча лінія
(з 9.00 до 17.30 год.) тел.:
0685780772; 0664219928

Адреса консультаційного ка-
бінету: Львівський обласний гос-
піталь ветеранів війн та репре-
сованих (Консультативна пол-
іклініка) Львів-Винники, вул.
В.Івасюка, 31.
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За якийсь час до нас стали
підселяти прикордонну комен-
датуру (спочатку забрали кімна-
ту, потім –другу, далі – третю), і
нам залишили коридор і 3 кімна-
ти. Заняття з дітьми починали
після шостої години вечора, бо
були постійно якісь люди,
військові приходили, ночували,
а ще й дорога поруч. Працювати
стало просто неможливо. І зно-
ву – чергове переселення, на
вул. Б. Хмельницького, 14. Коли

ми тут прийшли, то жахнулися
(приміщення вже 2 роки пусту-
вало): потріскали батареї в залі,
з них текла іржа, відпала штука-
турка зі стелі в двох кімнатах, без
світла, сиро, прогнила підлога
при вході.

І знову грошей немає, а йти
нікуди. Керівництво відділу осві-
ти звернулося до шкіл про допо-
могу. Директор Ясеницької СШ
(покійний В. Я. Михайльчук) дав
машину дощок; з Бітлянської

школи віддали зайві батареї;
В.Є. Комарницький дав вапно,
робітника-електрика; В.І.Чер-
нянський – жінку-штукатура Ма-
рію Копитчак, яка білила, штука-
турила, а наші працівники В.В.
Сакаль, Л.С. Павлик та інші їй
були помічниками.

І знову ми самі фарбували,
мили, чистили, все, що могли
робили своїми руками. Але зав-
жди у всі часи відчували допо-
могу, розуміння, підтримку кері-
вництва, відділу освіти.

Пройшло більше 2 років. За
цей час зроблено чимало. У
нашій установі змонтовано газо-
ве опалення, проведено капі-
тальний ремонт веранди (вона
нам заміняє спортзал), поміня-
но вікна на енергозберігаючі,
відремонтовано сходи, заміне-
но вхідні двері, придбано части-
ну меблів, проведено Інтернет,
закуплено музичну апаратуру,
впорядковано прибудинкову те-
риторію.

Приміщення, в якому знахо-
диться позашкільний заклад хоч
і старе (йому більше 100 років),
але добротне, затишне, тепле,
тут хороша аура, і не дивно, бо
кожний, хто тут працює, вклав

частиночку душі в його оформ-
лення.

Позашкільна освіта, на мою
думку, була, є і буде. А в Турці не
так багато закладів, де діти мо-
жуть займатися улюбленою
справою, відпочити у вільний
час, просто поспілкуватися.

Заступник голови РДА Юрій
Лило, коли брав участь в роботі
круглого столу, який ми органі-
зували, сказав: «Ми дійсно бага-
то допомагаємо школам і геть
зовсім випустили з уваги Буди-
нок творчості, а вони теж мають
проблеми і потребують уваги».

Зараз в БДЮТ вкрай необхід-
но поміняти покрівлю. Інакше
будівля може просто зруйнува-
тися, стати свідченням безгос-
подарності і недбалості.

Ми наважились брати участь
в конкурсі мікропроектів. Тому я,
як директор, педагогічний ко-
лектив, звертаємося до жителів
Турки, організацій, приватних
підприємців, депутатів усіх рівнів,
колишніх наших учнів і педагогів,
та просто небайдужих людей,
допоможіть нам зібрати по-
трібну суму до 5 лютого. Кошти
можна принести особисто, або
перерахувати на рахунок
260063012189 МФО 325796
ЗКПО 36738214.

Заздалегідь вдячні.
За дорученням педколекти-

ву, Софія Багай – директор рай-
онного Будинку творчості.

Â²×Í² ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖ²
У приміщенні, в якому сьогодні є Будинок дитячої творчості,

знаходилися різні організації. До нас тут була дитяча дошк-
ільна установа. Але все по порядку. Коли громада Турки вирі-
шила будувати греко-католицький храм, то постало питан-
ня: де бути Будинку школярів? Різні точилися тоді дискусії. І
закрити хотіли, і перевести в новозбудовану школу на вул.
Молодіжна. Один з керівників району тоді сказав: «А що таке
Будинок школярів? Світлотехнічний завод розпався, пекарня
закрилася, а їх нащо?» Всі пам’ятають період, коли Україна
лише ставала на ноги: підприємства закривали, не виплачу-
вали вчасно зарплату і грошей в бюджеті не було, всього і не
згадаєш. Представники церковної «двадцятки», покійні Йосип
Білинський, Михайло Ільницький, Іван Ільницький  тоді сказа-
ли: «Ми не хочемо, щоб церкву будували на сльозах людей». І
ходили зі мною з кабінету в кабінет з проханням виділити бу-
динок для дитячої творчості. Нам тоді дали приміщення, де
зараз знаходиться відділення Пенсійного фонду, а до цього там
були різні тимчасові організації. Усі кімнати були досить за-
недбані. Ремонт в основному довелося робити своїми силами.

ÄÎÒÀÖ²ß ÁÓÄÅ
² ÖÜÎÃÎÐ²×

За підсумками 2018 року, на
Турківщині дотацію отримала
2441 фізична особа за утри-
мання  3969 голів молодняка
ВРХ, в сумі  5371,6 тис. гривень.
Така підтримка  буде  і  у 2019
році, зокрема її надаватимуть
фізичним особам, які утриму-
ють ідентифікований та за-
реєстрований молодняк вели-
кої рогатої худоби, що наро-
дився в господарствах фізич-
них осіб.  Постанова КМУ  від
07.02.2018 року №107 зі  зміна-
ми, затвердженими Постано-
вою КМУ від 28.03.2018 року №
285,– чинна.

Для отримання дотації
фізичній особі - власнику твари-
ни необхідно зробити такі покро-
кові дії:

Крок 1. Звернутись до спеціа-
ліста державної установи вете-
ринарної медицини за місцем
знаходження господарства для
проведення ідентифікації та реє-
страції тварини;

Крок 2. Подати до органу
місцевого самоврядування на-
ступні документи:

- копію паспорта молодняка
великої рогатої худоби, а у ви-
падку утримання 10 і більше
голів молодняка - витяг з Єди-
ного державного реєстру тварин,
виданий Агентством з ідентифі-
кації і реєстрації тварин;
- копію паспорта особи – влас-
ника тварини;

- копію ідентифікаційного но-
мера фізичної особи – власни-
ка тварини;

- копію довідки або договору
про відкриття рахунку в банку
(обов’язково в банку перевіри-
ти, чи не закритий рахунок, який
був у 2018 році).

Документи приймають протя-
гом року в порядку черговості.
Дотацію за молодняк нарахову-
ють за кожні чотири місяці його
утримання із наростаючим
підсумком – до 1 травня, до 1
вересня та до 1 грудня, з ураху-
ванням віку молодняка, у
розмірі: при досягненні твари-
ною віку 4-7 повних місяців - 300
гривень за голову;  8-11 повних
місяців – 700 гривень; 12 місяців
- 1500 гривень. 

Загальна сума дотації на 1 го-
лову молодняка ВРХ, при досяг-
ненні ним віку повних 12 місяців,
становить 2500 гривень.

Отримані бюджетні кошти пе-
рераховують фізичній особі -
власнику тварини на відкритий у
банку поточний рахунок.

Ірина ДЗОНДЗА,
в.о. начальника відділу агро-

промислового розвитку.

ÍÎÂ² ÏÀÐÒÈ – ÄËß
ÏÅÐØÎÊËÀÑÍÈÊ²Â
Нещодавно, за повідомлен-

ням відділу освіти,  школи
Турківщини отримали 27 учи-
тельських столів, 700 парт і
стільки ж крісел для учнів
перших класів.

Відтепер першачки сидітимуть
за партами, які  передбачені
Концепцією Нової Української
школи. Кожна парта індивіду-
альна, зручна  та легка. Перева-
га таких парт у тому, що під час
занять їх можна розташовувати
в класі різними способами: діти
можуть сидіти в парах чи група-
ми. Парти  регульовані, мають
здатність «зростати» разом з
учнями.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀÙÅÄÐÓÂÀËÈ – ²
Â²ÄÄÀËÈ ÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÓ
ÑÎËÄÀÒÀÌ

Школярі з Либохори, разом із
своїм наставником, вчите-
лем Софією Ільницькою, у но-
ворічно-різдвяні свята ходили
селом  і   дарували свої щедрі-
вочки-побажання односель-
цям та гостям.

За коляду вони назбирали чи-
маленьку суму – 4200 гривень і
віддали ці гроші на потреби на-
ших безстрашних захисників.
Про це повідомила редакцію
Мирослава Калинич.  І це при
тому, що із Либохори на пере-
довій, на Сході України, служить
не так вже й багато хлопців. Все
ж для юних либохірців усі, хто
зараз підставляє себе під кулі
ворога у морозних і снігових по-
лях Луганщини і Донеччини за-
ради нашого з вами спокою, за-
ради захисту  України, – рідні і
дорогі.

Ольга ТАРАСЕНКО.

З  перших днів  нового
року у  центрах зайнятості ста-
ли працювати кар’єрні радни-
ки, котрі не тільки забезпечу-
ють сервісне обслуговування
безробітних, поєднуючи їхні
інтереси, реальні знання та
професійні навички з вимога-
ми сучасного ринку праці, але
й  визначають для кожного
відвідувача конкретний шлях
повернення до трудової діяль-
ності.

 Хто ж такі кар’єрні радники?
На це запитання відповіла ди-
ректор Турківської районної філії
Львівського обласного центру
зайнятості Мирослава Павлик:

–  Фактично це співробітни-
ки центру зайнятості,  які нада-
ють послуги як пошуковцям
місця праці, так і  тим, хто мріє
змінити роботу. Вони ознайом-
люють осіб, що шукають роботу,

ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ
ÁÅÇÐÎÁ²ÒÍÈÌ –

ÊÀÐ’ªÐÍÈÉ ÐÀÄÍÈÊ
із базою вільних робочих місць і
вакантних посад, інформують їх
про можливість започаткування
власної справи, надають про-
форієнтаційні послуги та кон-
сультації про напрями профес-
ійного навчання, вносять дані
про безробітних в Єдину інфор-
маційно-аналітичну систему
Державної служби зайнятості та
формують персональну картку.
Фактично вони супроводжують
клієнтів від дня звернення  в
центр зайнятості до факту
прийому на роботу. Для при-
швидшення працевлаштування
кар’єрні радники використову-

ють усі інструменти та засоби, у
тому числі  сприяють поглиблен-
ню рівня знань своїх підопічних
з техніки пошуку роботи, вчать їх
готуватися до співбесіди, грамот-
но написати резюме, у разі по-
треби –  визначити навчальний
заклад для підвищення рівня
професійної компетентності та
ін.  Тобто вони допомагають
відвідувачам перебороти всі пе-
решкоди на шляху до зайнятості.
Отже, ключовий показник  робо-
ти кар’єрного радника –
швидкість та якість працевлаш-
тування особи.

Ольга ТАРАСЕНКО.

СУДИТИМУТЬ ПРИЗОВНИКА
На початку січня слідчі Турківського відділення поліції завершили досудове розслідування і скерува-

ли до суду кримінальне провадження, щодо обвинувачення жителя с. Либохора, громадянина С., який
ухиляється від призову на строкову військову службу. Санкція статті Кримінального кодексу, яку йому
інкремінують, передбачає покарання – у вигляді обмеження волі на строк до 3-ох років.

Наш кор.

Щось схоже трапилося в
с. Нижнє.  6 січня до Турківсько-

САМ ОБ’ЯВИВСЯ

го відділення поліції звернула-
ся місцева жителька і повідоми-

ла, що в перший день нового
року її родич пішов з дому й не
повернувся. Відповідно право-
охоронці провели ряд заходів
для встановлення місця пере-
бування громадянина. Але так
сталося, що 13 січня, він об’явив-
ся в рідному селі, при цьому по-
яснив свій вчинок по-дитячому
банально: після святкування
нового року вирішив провідати
товариша в одному з районів
Львівщини, не задумуючись, що
за його долю хвилюються рідні.

Наш кор.

Нерідко на Турківщині трапляються випадки, коли через
домашній  конфлікт, або байдужість та безвідповідальність,
хтось із членів родини  йде з дому до знайомих чи близьких, і по
декілька днів не дає про себе знати. Це робиться, зазвичай,
для того щоб змусити родичів похвилюватися і в такий спосіб
здобути до себе якісь родинні привілеї, до прикладу – краще
відношення. Хоча, аналізуючи подібні випадки, важко стверд-
жувати, що такий втікач заслуговує великої уваги.

ÁÀÐÅÆ²ÌÎ Ä²ÒÅÉ
Медики вкотре застерігають і просять

батьків, дідусів та бабусь бути максимально
уважними під час догляду за своїми  дітьми та
онуками. Йдеться про те, що впродовж останніх
років трапляються випадки, коли маленькі дітки
обпікаються окропом, найчастіше вони переки-

дають на себе розжарену каструлю з кип’-
ятком з кухонної плити.

Подібний випадок нещодавно трапився з 1,5-
річною дитиною в с. Нижня Яблунька. У
Турківській райлікарні їй було надано необхідну
медичну допомогу, а відтак скеровано для по-
дальшого лікування до Львова.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Íà ðîáîòó ïîòð³áåí ïðîäàâåöü –
êîíñóëüòàíò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â

5 000 ãðí. +Áîíóñè
Опис вакансії:

Запрошуємо на роботу в магазин будівельних матеріалів
продавця-консультанта (м. Турка, вул. Івана Франка, 33)

Основні обов’язки:
-Продаж товару, надання кваліфікованої консультації по-

купцям про товар;
-Комплексний підбір товару;
-Викладка товару;
- Участь в інвентаризації.

Вимоги до кандидатів:
- Досвід роботи з продажу;
 -Досвід роботи з великим асортиментом товару;
 -Впевнений користувач: MS Office.

Особисті якості:
- Уважність;
 -Комунікабельність;
 -Відповідальність.

Ми гарантуємо:
- Можливість розвиватись в команді професіоналів.
- Високу заробітну плату + бонуси за результатами роботи.

Шановні кандидати! Надсилайте розгорнуте резюме з фото
на адресу: (abrbud.com@gmail.com).

Звертайтесь за телефоном: +380678270435

Акція!!!
Заощаджуй кошти на подарунки.

Колекції: Квадра, Модерна, Лайт, Ностар та інші,
уже чекають на вас!
Ціна – від 649 грн.

м. Турка, вул. Івана Франка, 33. +38 050 263 77 38

Турківська райдержадміністрація, районна профспілка праців-
ників держустанов висловлюють щире співчуття працівнику РДА, го-
лові профспілки райдержадміністрації Андрію Богдановичу Сенчи-
шину з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті матері.

Колектив працівників лікарської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини с. Верхнє висловлює щире співчуття Марії Юрківні
Стибір з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка –
Василя.

Колектив Боринської районної лікарні висловлює щире співчуття
масажисту лікарні Миколі Юрковичу Іваніку з приводу тяжкої втрати
– передчасної смерті матері – Анастасії Семенівни Іваник.

ДП «Боринське лісове господарство»
запрошує на роботу фахівців на вакантні посади: лісничий, по-

мічник лісничого, майстер лісу. За довідками звертатися в відділ
кадрів за телефоном: 0504318779.

Адміністрація

ДП «Боринське лісове господарство»
запрошує на роботу лісозаготівельні бригади для розробки лісосік
з кінною трелівкою деревини. Оплата за заготівлю 1м. куб. – від 250
грн. Також запрошуються робітники на лісозаготівельні роботи. Оп-
лата праці – відрядна.

За детальною інформацією звертатися за  телефоном -
0504318779 та 3-42-97.

Верхненська  сільська рада
оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного
бухгалтера Верхненської
сільської ради.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1. Вища освіта.
2. Стаж роботи – не менше 3

років.
3. Вміння працювати на   ком-

п’ютері – обов’язкове.
Для участі в конкурсі не-

обхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
– заповнена особова картка

(форма П-2ДС) з відповідними
додатками;

– дві фотокартки, розміром 4х6
см;

– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зо-

бов’язання фінансового характе-
ру щодо себе та своєї сім’ї;

– копії першої та другої сторінок
паспорта громадянина України.

Термін прийняття документів
– протягом 30 календарних днів
з дня  опублікування цього ого-
лошення про проведення кон-
курсу.

Документи подавати за адре-
сою: с. Верхнє, вул. Центральна,
59-а, сільська рада.

Довідки за телефоном: 3-36-
37.

Загублений військовий квиток, виданий Турківським райвійськкоматом на ім’я Леоніда Леонідовича
Шалухи, вважати недійсним.

Кандидат П. П. – в найвищу лігу
Опонентів обійшов усіх.
Засвітилась першого забігу
Переможна кількість голосів.
Україна з новим Президентом!
Чин, державець, знаний

бізнес-ас.
Поліглот, політик – від студен-

та
І до держ. керманича в наш

час…
Час скрутний в його країні

рідній –
Вогнище гібридної війни.
Пекло це – на Сході і на Півдні.
Не об’їхати, не обійти.
В тій війні перемагати треба:
Програш нашим зникненням

грозить.
Нас на фінішній журній до себе

–
Як державу – ворог спопелить.
Президент в роботі – дні і ночі.
Про його візити до країн
Кажуть нам відкриті людські очі
На убивць – творців кривавих

війн.
Грошова відчутна допомога
І озброєння нових зразків
Необхідні вкрай для перемоги
Кіборгам у їх борні тяжкій.
Не на славу зайдам-терорис-

там
У руїнах села і міста.

Грабежі, підпали та убивства…
Тягар санкцій нелюдів дістав.
До нестями ляк огрів злочинців.
Мега-вбивець, їхній тамада,
Зник, на людях довго не світив-

ся.
Світ гудів: «Вампір кінці

віддав!..»
Він заліг в якомусь там зі схо-

вищ –
Від разючих, шквальних по-

трясінь.
Хоч і надали сторонню поміч,
Так і не оговтався зовсім.
«Неподоланий», «крутий»,

зловтішний…
Зупинився волею небес.
Як удав – чіпкий, безкомпром-

існий –
Притискає вже зухвальця

стрес.
Президенту на вершині влади–
Як нагому в хмарах комарів:
Дістають кусючі з верхів ради,
Із низів – невгавні пліткарі.
«Зліва» й «справа» оскверня-

ють хором:
«За кермом – державник, а в

думках –
Він постійно там увесь, в оф-

шорах,
При набитих «зеленню»

мішках.
Обіцянок насипав народу,
Тільки в крісло президента сів.

Олігархам та собі в вигоду…»
Стямки, наче вітром, здуло всі.
Звинувачення – порожні, голі–
З хитромудрих фейків злодійні.
Чорт позаздрив би такій кра-

молі,
Плетивам з ворожості й брехні!
Я боюсь за нього: він наш кор-

мчий.
Вороги не сплять в «колоні

п’ять».
Ті, якщо в під’їзді не «замо-

чуть»,
То брехнею будуть допікать.
Президент – людина, грішен,

значить.
Ті, що так ненавидять його,
У собі лихе (ще б пак!) не ба-

чать,
А гріхів за кожним з них – ва-

гон!
Україна – з прадавен держа-

ва.
Але до… й за рабських трьох

століть
Не утямила такої слави,
Як на волі в двадцять і сім літ.
Нескорима, горда і велична,
Стала в економіці, тривка…
І духовна, і демократична
Ця країна мрій, євро-зразка.
Президент попрацював доб-

ряче.
За один лиш військовий парад
Я усі гріхи йому пробачу.
Він пробачення такого варт!
Думаю, і Бог йому пробачить…
Не Петра вина, що в нас –

війна.
Так дивлюся я і так тлумачу
Те, що бачу зі свого вікна.

Йосип ВАСИЛЬКІВ.
Серпень 2018 року.

ЗІ  СВОГО  ВІКНА

Поетична
скарбничка

Турківська районна рада висловлює щире співчуття депутату рай-
онної ради Миколі Юрковичу Іваніку з приводу тяжкої втрати – пе-
редчасної смерті матері – Анастасії Семенівни.

Загублене посвідчення особи, яка проживає в гірській місцевості, А 208784 від 24.02.2011р., видане
Ластівківською сільською радою на ім’я Марії Дмитрівни Хомин, вважати недійсним.

Працівники Риківської сільської ради висловлюють щире співчуття
техпрацівнику Риківської ЗОШ І-ІІст. Івану Івановичу Кропивницькому
та секретарю сільської ради Оксані Василівні Кропивницькій з при-
воду великого горя – смерті батька і свекра – Івана Йосиповича.


