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Сезонна акцiя!
Вікна будь-якого класу!

Збережи домашнє тепло разом з нами.
м.Турка, вул.Івана Франка, 33.

+38 050 263 77 38

Щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм люблячу,
добру, чуйну, щиру і турботливу дружину і маму – Людмилу
Володимирівну Дрич, жительку м. Турка.

Дорогенька наша, нехай ця дата
стане початком кращої половини
Твого життя, насиченого яскравими
враженнями, радістю і благополуч-
чям. Живи щасливо 100 років! Не
хворій і продовжуй радіти життю. І
нехай буде так: чим більше років, тим
більше щастя! Многая і благая Тобі
літ під Господньою опікою!

Здоров’я міцного, щастя без
краю,

Усього найкращого щиро ба-
жаєм.

Щоб сонце і зорі плекали теп-
ло,

І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людині для щастя багато не треба –
Родинного затишку й мирного неба!

З любов’ю – чоловік Дмитро і син Дмитро.

Кохану, чуйну, хорошу і дбайливу дружину, матусю, не-
вістку, найкращу в світі бабусю, добру сваху – Катерину Іва-
нівну Крецул – з гарним ювілеєм – 50-річчям, який вона
відзначатиме 3 лютого, вітають чоловік Микола, син Ва-
силь з дружиною Христиною, дочка Наталія з чоловіком
Віталієм, син Іван, онуки Максим і Станіслав, свекруха Олек-
сандра, а також свати та вся родина. Рідні бажають до-
рогій ювілярці міцного здоров’я, родин-
ного тепла, довголіття.

Спасибі, рідненька, за вічну
турботу,

За щире бажання добра нам
усім.

Хай серце ще довго у грудях
палає

А руки, мов крила, нас пригор-
тають.

Щоб здоров’я було, щоб жили – не
тужили

Ви найбільшого щастя в житті заслужили
   Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
     Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Добру, щиру, люблячу і тур-
ботливу дружину, матусю, ба-

бусю – Гали-
ну Михайлів-
ну Кропив-
ницьку, яка
31 січня
відзначила
своє 60-
річчя, від
щирого сер-
ця і з вели-
кою любо-
в’ю вітають

чоловік Онуфрій, син Володи-
мир, дочка Світлана, син Ми-
хайло, невістка Мирослава,
зять Андрій, невістка Оксана;
онуки Вікторія, Вероніка, і Ми-
колка і бажають дорогій юві-
лярці міцного-міцного здоро-
в’я, світлої радості в житті, ро-
динного тепла, сімейного за-
тишку, довгих і щасливих років
життя під Божим благосло-
венням.

Бажаєм здоров’я багато-
багато,

Хай щастя і мир залиша-
ються в хаті.

Хай горе обходить завж-
ди стороною,

А радість приходить і
ллється рікою.

Хай довго всміхаються
сонце і небо.

Хай Бог береже Вас весь
час,

Та іншого щастя нам
більше не треба,

Живіть тільки, рідна, із
нами й для нас!

Щиро вітаємо із ювілеєм – 60-річчям  від дня народ-
ження – який відзначив 31 січня, дорогого і люблячого,
доброго і щирого чоловіка, батька, дідуся і свата, жителя
м. Турка – Романа Івановича Пуравця.

Бажаємо Вам, рідненький, міцного
здоров’я на довгі роки, святкового
настрою, світлих і сонячних днів,
сповнених радістю, приємними
несподіванками, теплом і любо-
в’ю рідних, близьких та друзів.
Господнього  Вам благословен-

ня і опіки – на многая і благая літ!
Хай легко працюється, гарно

живеться,
Все вміється, множиться і до-

дається.
Всією родиною ми Вас вітаєм,

Щастя, здоров’я й удачі бажаєм.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для  Вас, дорогенький, на довгі літа!
З любов’ю –  дружина Надія, сини Михайло і Богдан, не-

вістки Оксана і Василина; онуки Яна, Назар і Андрійко,
свати з Явори і Вовчого.

Дорогу, люблячу, турботливу сестру і цьоцю – Ганну Михайлівну
Кропивницьку, жительку с. Ільник, з ювілейним днем народ-
ження від щирого серця і з великою любов’ю вітають сестри –

Ольга з чоловіком Михайлом, Марія з чолові-
ком Миколою, брат Яків з дружиною Світла-

ною, племінники з сім’ями і бажають до-
рогій ювілярці міцного-міцного здоров’я,
невпинної життєвої енергії, родинного теп-
ла, мирного неба над головою, достатку,
поваги від людей, Божої ласки і опіки на
многії літа!
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,

Радіють Ваші рідні, й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,

Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.

Ук раїнс ь-
кий домініка-
нець о. Ан-
гелік Петро
Кіцула (в
центрі, у
чорній капі),
родом з м.
Турка, був
вибраний го-
ловним на-
стоятелем
китайських

домініканців на Тайвані.
Отець Ангелік уже майже 20

років несе духовну місіонерську
службу на різних парафіях, та
навіть континентах земної кулі.
Працівники редакції 80-х років
нашої газети добре пам’ятають
його ще маленьким хлопчиною.
Він – учень Турківської школи –
неодноразово навідувався до га-
зетярів, адже в редакції, на по-
саді коректора, багато років пра-
цювала його мама, нині покійна
– Наталія Кіцула.
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Колектив управління соціального захисту населення Тур-
ківської РДА щиросердечно вітає з днем народження на-
чальника управління Миколу Феодосійовича Гута.

Шановний Миколо Феодосійовичу, хай наступні роки та
майбутні дороги рясніють добром, теплом, увагою, радісни-
ми подіями. Хай щастить Вам у всіх задумах. Доброго Вам
здоров’я, мирного неба, благополуччя, поваги від людей,
любові – від рідних, Божого благословення на многії і благії
літа!

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без

ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!

Мама Марія, дочка Христина, син Андрій, зять Володи-
мир, невістка Вікторія; внуки Софія, Ус-
тим від щирого серця і з великою лю-
бов’ю вітають із золотим ювілеєм доб-
ру і турботливу доньку, люблячу, чуйну
матусю, тещу і свекруху, найкращу у світі,
дбайливу бабусю – Лілію Богданівну Ко-
ростенську – і бажають дорогій їм лю-
дині міцного здоров’я – з роси і води,
невичерпної життєвої енергії, родинно-
го тепла, любові, миру, достатку, Божої
ласки і опіки на многії і благії літа!

Нехай волошками цвітуть літа
прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне!

З прекрасним ювілеєм – 70-річчям від дня народження
– щиро вітаємо дорогого чоловіка, турботливого татуся, хо-
рошого дідуся, доброго свата – Андрія Івановича Боклаха,
жителя с. Присліп. Бажаємо Вам, дорогенький, доброго здо-
ров’я, життєвої енергії і сил, родинного теп-
ла, мирного неба над головою, добра, дос-
татку, рясних Божих благословінь.

Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обми-

нали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сія-

ло.
Хай надійних людей Вам життя по-

силає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, рідненький, Вам!
З любов’ю – дружина Олеся, сини Іван, Микола, Віталій і

Олег; дочка Марія; невістки Наталя, Тетяна, Ірина і Соло-
мія; зять отець Василій і 10 онуків, свати з Турки.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм, який святкував 30
січня, дорогого і люблячого, щирого і турботливого чоловіка,
татуся, тестя, дідуся, жителя с. Комарники – Івана Івановича
Ірода – і бажаємо йому міцного здоров’я, сімейних гараздів,
успіхів на роботі, родинного тепла, Божого благословення.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам - 50.
Хай пахучим цвітом стелиться до-

рога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоро-

в’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від незгод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль!
З повагою – кохана дружина, донечки Василина, Іванна,

зять Василь, онук Микола.

ÍÀØ ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ – ÑÏ²ËÜÍÎ
ÐÎÇÁÓÄÎÂÓÂÀÒÈ Ð²ÄÍÈÉ ÊÐÀÉ
У рамках формування перспективного плану розвитку Турківщини на 2019-2021 роки,  відпо-

відно до затвердженого графіка, 28 січня відбулись зустрічі голови райдержадміністрації Олек-
сандра Лабецького з мешканцями сіл Либохора, Матків та Мохнате, за участі першого зас-
тупника голови райдержадміністрації Миколи Яворського, начальника організаційного відділу
Богдана Москаля.

“Сьогодні нам необхідно обговорити перспективи розвитку територій ваших населених пунктів та
визначити першочергові об’єкти, які реалізовуватимемо протягом найближчих трьох років, розробити
спільний план дій для успішного втілення запланованого», – наголосив голова районної державної
адміністрації Олександр Лабецький.

Затим голова РДА презентував звіт про виконану роботу за 2016-2018 роки, відмітивши, що за цей
період Турківський район в цілому розвивається достатньо динамічно. Також Олександр Миронович -
відмітив, що незважаючи на складний час реформ,  війну на Сході держави, робота районної влади
направлена на економічний та культурний розвиток краю, зокрема на покращення стану доріг та
інфраструктури населених пунктів.

Відповідно голови Либохорської та Мохнатської сільських рад – Василь Комарницький та Олег Пав-
ко - доповіли про стан соціально-економічного  розвитку по кожному населеному пункту,  ознайомили
учасників зібрання з  перспективним планом  розвитку територій  на 2019 -2021 роки.

На зібраннях присутні місцеві жителі активно долучалися до обговорення, визначили пріоритети та
першочерговість вирішення проблемних питань.

Що зроблено: у 2017 році – капітальний ремонт Либохорської ЗОШ І-ІІ ступенів. У 2018 році  в селі
розпочато роботи з будівництва лікарської амбулаторії, реконструкцію Народного дому «Просвіта»
№2; придбано музичну апаратуру для Народного дому №1.

Серед пріоритетних об’єктів, які будуть реалізовуватися протягом 2019-21 років, – будівництво за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; капітальний ремонт Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. (ремонт пічного
опалення); реконструкція Народного дому №1 (перекриття даху, заміна вікон та дверей, внутрішні
роботи); продовження реконструкції Народного дому №2; капітальний ремонт вуличного освітлення;

капітальний ремонт Либохорської
ЗОШ І-ІІ ст. (влаштування внутріш-
нього туалету, заміна покрівлі,
влаштування водопроводу); завер-
шення будівництва сільської
лікарської амбулаторії.

Що турбує жителів села: створен-
ня ОТГ;  національного парку «Бой-
ківщина»; аварійний стан елект-
ричних опор; поточний ремонт ко-
мунальних доріг; розчищення від
снігу доріг.

Що стосується села Мохнате. Тут
слід зазначити, що на авто-
мобільній дорозі Бориня-Мохнате
виконано значний обсяг ремонт-
них робіт: регенерація дорожньо-
го полотна з додаванням нового
матеріалу;   влаштування вирівню-
ючого шару покриття з асфальто-
бетону; влаштування верхнього

шару покриття із асфальтобетону. Також проведено капітальний ремонт приміщення з облаштуван-
ням внутрішнього туалету Матківського НВК.

Пріоритетні об’єкти на 2019-2021 роки: капітальний ремонт фасаду та майстерні Матківського НВК;
реконструкція Народного дому села Матків.

Ключові проблеми, які піднімали мешканці: недостатня допомога малозабезпеченим сім’ям; низькі
заробітні плати, неврахування гірських надбавок при мінімальному розмірі зарплати; ремонт кому-
нальних доріг; відсутність спортзалу в школі; відкриття автобусного сполучення за маршрутами Турка-
Стрий (Сколе) та Турка-Мукачево.

А у вівторок, 29 січня , відбулася зустріч голови РДА з жителями міста Турка.
У райцентрі протягом двох минулих років, у рамках Програми «Розвиток комунальних доріг Турківсь-

кого району», міській раді виділено 50,0 тис.грн. на ремонт під’їзної дороги до сміттєзвалища в урочищі
Вільховата, проведено ремонт дороги загального користування Турка – Лопушанка (на ділянці Горіш-
ня Турка),  здійснено влаштування основи з ЩПС та влаштування шару асфальтобетону; частково зроб-
лено реконструкцію навчального корпусу Турківської ЗОШ І-ІІІст. №1 (заміна покрівлі, вікон, дверей);
облаштовано локальні очисні споруди для ДНЗ №1; проведено реконструкцію приміщення  Турківсько-
го НВК № 1, вул.Середня,1(замінено 72,4 кв.м. вікон, підвіконників -38 м. пог., зливів - 35,3 м. пог.,
відремонтовано 34,2 м.кв. відкосів); проведено капітальний ремонт із заміною вікон та дверей у Турк-
івському НВК (ДНЗ). У 2018 році виконано роботи з облаштування дитячого майданчика; придбано
санітарний автомобіль для Турківської КЦРЛ; проведено реконструкцію вуличного освітлення  по вули-
цях  Самбірська, Д. Галицького та Круг Городище; встановлено 48 ліхтарів по вул. Травнева; встановле-
но дитячий майданчик на території Турківського НВК №1, дитячий майданчик на території Турківського
НВК; виконано роботи з часткової заміни покрівлі в Турківській загальноосвітній школі-інтернаті I—II
ступенів; відкрито майданчик зі штучним покриттям у  Турківському НВК; також тут встановлено трина-
жерний майданчик.

 Нагальні проблеми, які піднімали мешканці м. Турка: реконструкція очисних споруд; створення ОТГ;
розвиток туризму; проведення свята бойківської культури у Львові; створення національного парку
«Бойківщина»; відкриття митного переходу «Лопушанка - Міхновець»; переформатування районної
організації роботодавців; ремонт комунальних доріг; підсипка доріг у зимовий період.

Пріоритетні об’єкти на 2019-2021 роки: реконструкція приміщення під стаціонарне відділення з
паліативною та хоспісною опікою для постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездат-
них громадян в будівлі колишньої терапії Турківської КЦРЛ; реконструкція міських очисних споруд;
капітальний ремонт фасаду будівлі Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; капітальний ремонт спортзалу Турківсь-
кого НВК (заміна вікон та дверей) ; капітальний ремонт комунальної дороги по вул. Поляна; капіталь-
ний ремонт комунальної дороги по вул. Джерельна; поточний ремонт комунальної дороги по вул.
Зелена; облаштування дитячого майданчика в ДНЗ по вул. Травнева; капітальний ремонт Турківського
НВК №1 (ремонт каналізаційних мереж); капітальний ремонт Турківської гімназії №1 ім.О.Ільницького
(покрівлі, фасаду); добудова басейну до корпусу Турківського НВК; реконструкція гірськолижного витя-
гу ДЮСШ (вул.Горішня).

На зустрічі були присутні представники «Товариства «Турківщина» у м. Львів Михайло Яворський та
Олександр Писанчин, які вболівають за долю міста та району.

Так Михайло Степанович запропонував створити дорожню карту, за якою розвиватиметься місто та
район,  провести окрему зустріч із представниками місцевого бізнесу, освітянами уже в лютому.

Завершуючи зібрання, голова райдержадміністрації Олександр Лабецький відмітив, що все зробле-
не не взялося нізвідки - це праця багатьох людей. І нам треба твердо пам’ятати, що все це заради
майбутнього наших дітей.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності,

комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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– Володимире Омеляновичу, спілкуючись з мешкан-
цями району, знаю, що їм цікаво почути Вашу думку з
приводу медичної реформи не лише як керівника, а й як
звичайного жителя, як пацієнта.

Так, на превеликий жаль, ми ніхто не застраховані від хво-
роби, а відтак й від медичної допомоги. А від того, наскільки
вона буде ефективною, адекватно, власне й формується
думка про медицину взагалі, про фахівця медичної галузі й
про необхідність реформ, в часі яких ми сьогодні живемо.

Так сталося, що в силу різних обставин, ми стали учасни-
ками цього непростого процесу, часто навіть  і його творця-
ми. І це не  пафосні  слова, а життєва реальність. Від того,
яке місце кожен з нас займе в реформаторському процесі,
наскільки щирою  і виваженою буде позиція, залежить й май-
бутня доля реформи. Як відомо, на Турківщині вже зроблено
перший крок реформи – зареєстровано центр надання пер-
винної медико-санітарної допомоги, а  15 січня   ця установа
отримала  ліцензію на медичну практику як первинна ланка.
Сьогодні стоїть принципове питання – надання якісних ме-
дичних послуг. Власне, для цього й була затіяна реформа.
Теперішня медична система  є неефективною, в першу чергу,
коли йдеться про малоімущі верстви населення.

Самі медики розповідають, що досить часто хворому не
потрібно їхати до стаціонару, а медичну допомогу він може
отримати в сімейного лікаря, а чи навіть у фельдшерсько-
акушерському пункті, зберігши кошти та час. Але, на жаль, на
даному етапі ми не можемо це забезпечити повноцінно. При-
чина вагома, хоч і банальна, – не вистачає медиків, сімейних
лікарів. А такий фахівець, чи це в районному центрі, а чи в
сільській амбулаторії,  має стати основним і головним по-
мічником та консультантом для пацієнта. З розповідей стар-
ших людей неодноразово доводилося чути, яку довіру, здобу-
ту завдяки високій кваліфікації, мав сільський лікар в часи
Австро-Угорщини. Чому ж у нас такого не може бути?

На моє глибоке переконання, сьогодні, коли ми запустили
перший етап реформи, не пацієнт має йти до медика первин-
ної ланки, а навпаки – медик має володіти повною інформа-
цією про підопічних ймовірних пацієнтів. Кожна людина у най-
віддаленішому селі, особливо самотня, має мати номер те-
лефону медичного працівника, за яким, в разі необхідності,
можна звернутися за консультацією чи викликати фахівця
додому. А медик має володіти вичерпною інформацією про
хронічні захворювання людини, що підписала з ним деклара-
цію, у постійному контакті відчувати ритм життя пацієнта. А
що ми маємо зараз? Поки людина не прийшла до амбулаторії,
медик сидить і чекає, коли закінчиться робочий день. Це рока-
ми виробилася така згубна тенденція – важливо відсидіти на
роботі, і зовсім немає значення, що ти зробив за день. В будь-
якому випадку бюджет заплатить гроші.

Я маю велике сподівання і віру, що найближчим часом си-
туація байдужості зміниться: медики первинки докладуть всіх
зусиль, щоб підписати максимальну кількість декларацій, і
почнеться ефективна високооплачувана  робота для медиків
і корисна для пацієнтів. На цьому нещодавно ми наголошува-
ли на нараді з працівниками первинки.

Важливим фактором є й широка роз’яснювальна робота
щодо перспектив реформ і кінцевої мети. Для прикладу, якщо
в селі не функціонує ФАП, має бути достатньо інформації,
куди звертатися місцевому жителю в разі необхідності. Для
цього на будинку сільської ради, магазині, чи іншої  людної
будівлі, мають бути вивішені інформаційні листки, такі собі
«дорожні карти» для людей. І людина, прочитавши інформа-
цію, є обізнаною, як їй діяти в разі проблемної ситуації щодо
власного здоров’я, чи здоров’я близьких.

І ще одне. На мою думку, працівник первинної ланки, якщо
він хоче бути ефективним і корисним, має відвідати кожну
оселю в найвіддаленішому селі з тим, щоб знати, хто в ній
живе, які недуги переслідують членів родини. Чим більше
інформації, тим краще. Хоча я розумію, що зараз, коли все
завалено снігом, це зробити важко. Але прийде весна, літо, і
цим принципово потрібно зайнятися, якщо медик справді дбає
про свою репутацію й хоче мати пристойну зарплату. Знає-
мо, що реформа передбачає принцип «гроші ходять за паціє-
нтом». І в цьому контексті надзвичайно важливим є  те, щоб
змінилася психологія медика, було чітке розуміння, що запо-
рука його фінансового благополуччя – надання якісних по-
слуг.

– Володимире Омеляновичу, коли йдеться про пер-

винну ланку медицини, ба-
гато нарікань на недо-
статнє забезпечення
транспортом.

– Транспорт є. Але через те,
що первинка поки що ефектив-
но не працює, немає коштів на
утримання транспорту, закуп-
івлю пального, ремонт. Їх не в
повній мірі вистачає на зарп-
лату та податки. Причина –
мала кількість підписаних дек-
ларацій. Але маю надію, що
вже найближчим часом ситу-
ація зміниться й матимемо
угод з пацієнтами не 9 тисяч, а
принаймні удвічі більше.

Хочу заспокоїти стурбова-
них, що машини, що закріплені
за амбулаторіями, ніхто не
продавав. Інше питання – деякі
з них потребують ремонту. На
це знову ж таки необхідні кош-
ти. Загалом, первинка має чо-
тири УАЗи, три «Опелі» та два «Дастери» для Либохірської та
Нижньояблунської амбулаторій, які зараз перебувають на
зберіганні у Львові.

– Ви як член госпітальної ради при Департаменті
охорони здоров’я ЛОДА, напевно, володієте інформа-
цією: яка ситуація з підписанням декларацій в інших
районах області?

– Важко відповісти однозначно на це питання, адже керів-
ники районів та медики можуть й «прикрашати» ситуацію з
підписанням декларацій. Хтось каже про стовідсоткове підпи-
сання, інші –  про 75-відсоткове. Але нас це має цікавити
менше всього. Важливо, щоб на Турківщині, де є 50 тисяч
населення, бодай половина була охоплена підписанням. Я
розумію, що зробити це не просто: катастрофічно не виста-
чає сімейних лікарів. Хоча маємо гарні амбулаторії – в Ільни-
ку, Верхній Яблуньці, Верхньому, Боберці. Районна рада навіть
готова створити зразкові умови для проживання сімейного
лікаря, який виявить бажання поїхати в село. Але в даний
час великого рвіння не спостерігаємо. З шести інтернів, на-
вчання яких проплачував  наш район, за моєю інформацією,
повернутися на Турківщину готові лише двоє. Інші підуть собі
шукати кращої долі. Можливо, влаштуються в якомусь із об-
ласних центрів, або навіть, як добрі фахівці, поїдуть за кор-
дон. І це природно: людина завжди шукає там, де краще. У
великому місті медику значно простіше підписати декларації
чи відвідати хворих у двох-трьох  висотних будинках на одній
вулиці, а у нас потрібно подолати лікарю десятки кілометрів.
Та й невідомо, чи буде від цього результат. Я вважаю, що
медик, який готовий піти працювати в сільську лікарську ам-
булаторію, скажімо, на Турківщині, має отримувати пристой-
ну заробітну плату з державного бюджету – для прикладу, 18-
20 тисяч гривень. А вже на штат амбулаторії заробляти згідно
підписаних декларацій. Було би добре, якби творців реформ,
які звикли працювати шаблонно, без врахування специфіки
регіонів, привести в наш район, щоб пройшлися селами Баг-
нувате, Карпатське, Красне чи Закіпці... Можливо, після та-
ких подорожей, вони б звернули увагу на те, що в нашому
районі населені пункти надзвичайно розкидані, з важкою дос-
тупністю, часто до хворого треба йти пішки по декілька кіло-
метрів, адже через бездоріжжя, або взагалі відсутність доро-
ги, туди заїхати неможливо.

– Володимире Омеляновичу, очевидно, на засіданнях
госпітальної ради порушуються питання, що стосу-
ються реформування вторинної ланки медицини. Для
нас це актуально?

– Загалом для Турківщини тут перспективи примарні. Вва-
жаючи, що депутати районної ради прийняли дуже правильне
рішення, коли мене та голову райдержадміністрації Олексан-
дра Лабецького делегували представляти інтереси району в
цьому дорадчому органі. Таких районів є небагато. Я можу
без жодних застережень висловлювати свої думки та пропо-
зиції на засіданнях, незалежно від того, чи подобаються вони
керівнику департаменту, чи ні. Є райони, які довірили місця у
госпітальній раді виключно медикам – головним лікарям, ліка-

рям, та навіть завідувачам ФАПів. Не ставлячи під сумнів їх
фаховість та принциповість, розумію, що вони далеко не зав-
жди можуть, в силу ієрархічної залежності, відверто сказати
свою думку. В житті всяке може бути: дивись, доведеться
звернутися до департаменту по допомогу, тоді там тебе не
зрозуміють.

Думаю, що уже у 2020 році реформа торкнеться безпосе-
редньо вторинки. І від того, яка там буде ефективність робо-
ти, залежить й подальше функціонування відділів. Якщо, ска-
жімо, з первинки  пацієнтів скеровуватимуть на лікування у
терапевтичне відділення Турківської КЦРЛ, а не десь до Льво-
ва, чи до Самбора, то, зрозуміло, що цей підрозділ залишить-
ся. А коли, для прикладу, в хірургії проводитимуть  незначну
кількість оперативних втручань, через те що пацієнти їхати-
муть до Львова, або ж банально не буде кому проводити
операції, то й стане питання про доцільність функціонування
такого відділу. Його можуть ліквідувати, або ж приєднати до
якогось іншого, в межах госпітального округу. Все залежить
від ефективності роботи медиків. Я боюся, що на Турківщині
може залишитися два-три відділи, хоча направду цього аж
ніяк не хотілося б.

Інше питання – за десять-п’ятнадцять років, якщо нічого не
зміниться в кадровому забезпеченні – у нас просто нікому
буде проводити операції. Теперішні оперуючи хірурги підуть

на пенсію, а  молодих, які б мали досвід прове-
дення операцій, просто не буде. І тут  вже зараз
над цією проблемою нам серйозно треба дума-
ти.

Виконувач обов’язків головного лікаря Костян-
тин Коробов працює над тим, щоб бодай част-
ково залучити до проведення операцій в
Турківській КЦРЛ медиків зі Львова. В цьому –
досвід для наших хірургів та користь для
пацієнтів. Їм не треба їхати за сотні кілометрів.

На вторинці діятиме такий же принцип, як і в
первинній ланці – «гроші ходять за пацієнтом».
Для прикладу, хірурги провели операцію на апен-
дицит,  відобразили це у документах, відповідно
служба здоров’я заплатить їм за це. Знаю, що
прочитавши це, багато людей можуть задати
слушне запитання: а скільки коштуватиме така
операція? У світовому досвіді в цьому плані пе-
редбачено як нижню межу, так і верхню, відпов-
ідно до складності оперативного втручання,  за-
гального стану хворого та супутніх хвороб, з
якими він живе. На практиці забирають по 20
відсотків, як з нижньої межі, так і верхньої, а
вже орієнтовну ціну визначають посередині.

Хоч, звичайно, і тут можуть бути різні нюанси.
На мою думку, головною   проблемою  в реформуванні

медицини на Турківщині є нестача кваліфікованих кадрів. Хоч,
до речі, вона є актуальною і для освіти, культури, інших галу-
зей.

– Володимире Омеляновичу, в  цьому контексті хо-
четься запитати, як вдасться вирішити кадрове пи-
тання, коли на Турківщині, для прикладу, буде ство-
рено 4 спроможні територіальні громади?

– На моє переконання, в межах теперішніх границь нашого
району має бути одна громада. І не тому, що я так хочу, як
дехто каже, через свої приватні інтереси. Мовляв, буду дов-
ічним керівником району. Ви можете собі уявити, де знайти,
для прикладу, Нижньояблунській територіальній громаді 30
фахівців з різних галузей, які б мали працювати тут? Коли
зараз в сільській раді с. Верхнє, Кривка та інших не можна
заповнити вакансію бухгалтера, через те що просто немає
людини відповідної кваліфікації. І з кожним роком ця проблема
для нас буде   все актуальнішою. А, як відомо, всі  вакансії
заповнюватимуться через конкурс.

Для тих, хто  відстоює створення  чотирьох громад, раджу
поцікавитися досвідом Самбірщини. Там  так звані спроможні
громади, які не можуть дати собі ради, для цього в них немає
фінансового ресурсу, уже просять приєднання до багатших.
А ті, відповідно, не хочуть брати на своє утримання бідняків.
Їм без них комфортніше жити. Так, на перших початках дер-
жава  фінансово стимулювала створення громад, але це, так
би мовити, для зацікавлення. У разі створення громади, сьо-
годні на її плечі ляжуть, скажімо, навчальні заклади (початко-
ва школа, де навчається менше 25 дітей,  школа І-ІІ ступенів –
менше ста дітей).

Уже найближчим часом я хочу замовити фахове економі-
чне обґрунтування, з глибоким аналізом перспектив району
в складі однієї громади, та в складі, для прикладу, чотирьох.
Маючи такий документ, зібрати всіх зацікавлених осіб – ме-
диків, педагогів, працівників культури, голів сільських рад – й
фахово, покроково довести до них можливу перспективу. До
того ж, запросимо тих голів територіальних громад з сусідніх
районів, голів районних рад, які сьогодні не можуть дати собі
ради. Щоб була реальна картина. А не так, як рік тому– влада
проводила зібрання на Турківщині й пререконувала, яке щас-
тя в створенні  спроможних територіальних громад! Для на-
очності, запросили й надали слово керівникові Новокалині-
вської територіальної громади, яка одна з небагатьох на Сам-
бірщині дає собі раду. І завдяки тому, що на її території є військо-
ва частина. Сьогодні нам треба  принципово поговорити про
те, з яких джерел наповнюватимуться бюджети громад і яку
мережу соціально-культурної сфери  вони зможуть утрима-
ти.  Можна розказувати багато і улесливо на догоду вищому
керівництву держави, але нарешті треба опуститися на грішну
землю, взяти калькулятор і чітко прорахувати, як і за яких
обставин ми можемо жити в непростих рельєфних та кліма-
тичних умовах на Турківщині.

Розмову вів Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀÉÂÀÆ×Å ÇÌ²ÍÈÒÈ
ÏÑÈÕÎËÎÃ²Þ ËÞÄÈÍÈ

Виробити розуміння, що вчорашній день минув і
треба думати про завтрашній

Практично всі 27 років нашої незалежності живемо в стадії реформ. На жаль, зазвичай малоефектив-
них, або й взагалі безрезультатних. У цьому контексті в народі навіть сформувалося лайливе словоспо-
лучення –  «А щоб ти жив в часи реформ!». В  ньому йдеться про те, щоб той, кому адресований  вислів, на
собі відчув весь дискомфорт реформаторства.

Нещодавно черговим випробуванням для українців стала медична реформа, яку сьогодні коментують
всі, починаючи від прибиральниці в найвіддаленішому селі, й закінчуючи першими особами держави. Хоча
люди живуть надією: а ось щось зміниться на краще. Попри різноманіття думок, медицина й справді
потребує змін, але, безперечно, взаємовигідних з одного боку – для пацієнтів, з іншого – для самих медиків.

Сьогодні цю актуальну тему ми уже не вперше попросили прокоментувати голову Турківської район-
ної ради, члена госпітальної  ради від Турківщини при департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА
Володимира Лозюка.
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Дорогого і люблячого швагра – Руслана Степановича
Борусовського, жителя с. Ільник, із ювілеєм – 40-річчям,
який святкував 31 січня, від щирого серця вітають   швагро

Віктор із сім’єю, тесть Василь і теща
Марія та племінниця Ярина і бажа-
ють йому міцного здоров’я, миру, ща-
стя, радості, добра, Божого благосло-
вення.

З ювілеєм з любов’ю вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,

А здоров’ячка – найбільше,
Бо без нього жить найгірше.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,

А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого сина, бра-
та, швагра, хресного і вуйка – Івана Миколайовича Боруту,
жителя с. Шандровець, із ювілеєм, який він святкує 2 лю-
того, від щирого серця і з великою любов’ю вітають бать-
ко Микола, мама Наталія, сестра Ірина
з сім’єю, брат Віталій з сім’єю, сестра
Марія з сім’єю, брат Ромчик, бабуся Ма-
рія та всі рідні і бажають ювіляру міцно-
го-міцного здоров’я, миру, добра, радості
і довголіття.

Нехай буде доля на чудо багата,
Нехай кожен день буде начебто

свято,
Хай золота рибка бажання здійсняє,
А всі негаразди, мов вітром, здуває.
Здоров’я тобі, наш синочок, бажаєм,
Удачі та щастя – від краю до краю.
Нехай перепони твій шлях не руйнують,
Нехай тебе завжди і всюди шанують.
Любові тобі, друзів добрих і вірних,
Легкого життя та пригод неймовірних!

Дорогого і люблячого, доброго і щирого хресного тата,
вуйка, швагра – Миколу Васильовича Смутка, жителя с.
Верхнє Гусне, із 60-річним ювілеєм щиросердечно віта-

ють сім’ї Дреботів і Мушиних і бажають дорогому
ювіляру міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, родинного затишку,
мирного неба над головою, благополуччя,
Божого благословення.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Сердечно вітаємо з днем народження, яке святкувати-
ме 3 лютого, люблячого, дорогого, нашого доброго, щиро-
го і працьовитого чоловіка, батька, дідуся, прадідуся, брата
і свата, жителя с. Вовче – Михайла Михайловича Себія.

Від щирого серця Вам бажаємо здоров’я, затишку, теп-
ла, хай гарний настрій розквітає, щоб в серці молодість
жила. Бажаєм Вам снаги і сили, щоб був щасливим кожен
день, щоб до 100 років Ви раділи вітанням
люблячих людей. Хай береже Вас Господь.

Журавлиним ключем відлітають
літа,

Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж стру-

на золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай святий Ваш ангел-хоронитель
Не залишає Вас у клопотах усіх.
Для Вас він захисник, супутник і цілитель
На все життя, на довгий вік.
З повагою і любов’ю – дружина Катерина, дочка Оксана

з чоловіком Ярославом, син Михайло з дружиною Ната-
лею, син Андрій з дружиною Наталею, дочка Марія з чо-
ловіком Василем; онуки: Оля з чоловіком Ярославом,
Надія з чоловіком Андрієм, Соломійка, Вероніка, Денис,
Андрій, Олег, Іван, Христина, Олена, Оля, Андрійко; прав-
нуки Вікторія і Ростислав, сестра Катерина з сім’єю, сва-
ти.

НА ВУЛИЦІ СЕРЕДНЯ – НОВИЙ ДЕПУТАТ
Внаслідок заміщення депутата Турківської міської ради, який вибув, – Ольги Тарасенко, рішен-

ням Турківської міської ради від 31.01. 2019 р., відповідно до Закону України «Про місцеве само-
врядування  в Україні», на підставі відповідної постанови Турківської міської виборчої комісії,
визнано обраним депутатом у багатомандатному виборчому округу від Турківської РО ПП
«Воля» Мар’яну Крайняковець.

Мар’яну Михайлівну також введено в склад комісії з питань депутатської етики, законності та гуман-
ітарних питань та закріплено за виборчим округом №24 (вул. Середня №№1-106).

Наш кор.

Загублене посвідчення вете-
рана праці, видане УСЗН Туркі-
вської РДА на ім’я Михайла Іва-
новича Лепіша, вважати не-
дійсним.

Виробничий структурний підрозділ «Локомотивне депо Мукаче-
во» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська заліз-
ниця» має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря для: Станція Сянки Виробничого струк-
турного підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» Регіональної
філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця».

Юридична адреса: 03680, м. Київ, Печерський район, вул. Тверсь-
ка, буд.5.

Фактична адреса: 82537, Львівська область, Турківський район,
с. Сянки, вул. Вокзальна.

Підприємство за вказаною адресою проводить технічне обслуго-
вування електровозів та складування вугілля. Для опалення при-
міщень на підприємстві обладнано котельню, в якій встановлено
чотири твердопаливні котли, що працюють на вугіллі.

Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються
наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю – 7,4472 т/рік, вугле-
цю діоксид – 98,6955 т/рік, метан – 0,0039 т/рік,

суспендовані тверді частинки – 10,5244 т/рік,  сполуки азоту –
0,6914 т/рік, сірки діоксид – 8,2584.

Адреса для подачі зауважень та пропозицій, терміном 30 днів з
моменту опублікування в пресі:

Турківська районна державна адміністрація – 82500, Львівська
область, м.Турка, вул. Січових Стрільців, 62; тел.: (+38) 03 269 31481;
e-mail: 04055854@mail.gov.ua

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдер-
жадміністрації:

79026, м.Львів, вул. Стрийська, 98. Тел./факс:  (032) 238-73-83; e-
mail: envir@mail.lviv.ua.

ДИТИНА
БУДЕ З МАТІР’Ю

 У нашому районі є десятки сімей, які  опинилися  у складних
життєвих обставинах і мають на вихованні дітей.  Чи не кож-
ного тижня, а деколи й по кілька разів на тиждень, представ-
никам служби у справах дітей Турківської РДА  доводиться
виїжджати у такі сім’ї, обстежувати  матеріальне станови-
ще та вирішувати конфліктні ситуації.

Так нещодавно працівники служби у справах дітей, разом з пред-
ставниками Турківського районного центру служби у справах сім’ї,
дітей та молоді та районного відділення поліції, змушені були виїха-
ти в с. Либохора для вирішення місця проживання малолітньої ди-
тини.  Мати вимагала, аби дитина жила  з нею, а не  з батьком. До
слова, дане питання напередодні розглядала комісія з прав захис-
ту дитини при Турківській РДА. Батькам було визначено місячний
термін для улагодження ситуації, яка виникла в сім’ї.  На жаль,
порозуміння не сталося. Тож після профілактичної бесіди, яку про-
вела з батьком дитини виїзна комісія,  він  погодився віддати   на
виховання дитинку  матері, а  сам час від часу буде  провідувати її.

Ольга ТАРАСЕНКО.

І так завжди – нехай потоп, аби
не в мене. А ще дехто відчув
відлигу, коли потерпів від снігу,
що обвалився несподівано  на
нього з даху будинку.  У цей не-
безпечний сезон медики нада-
ють допомогу десяткам грома-
дян, які постраждали на льоду.
Тому й радять всім бути вкрай
обережними у такий період. Йти
по тротуару подалі від будинків,

бо можливе падіння криги, бу-
рульок і снігу з дахів.  Не надто
поспішати по слизькому тротуа-
ру, на якому вода змиває підсип-
ку і він робиться як скло. А десь
тротуари й зовсім не підсипані.
До речі, на окраїнах нашого
міста, вулиці Середня, Горішня
Турка, чи Травнева, й тротуарів
нема; людям, особливо школя-

рам, доводиться йти по проїзній
частині,  де треба бути дуже
обачним, щоб не потрапити під
колеса автомобіля. Надзвичай-
ники просять громадян не вип-
робовувати міцність льоду на
річках, адже можна провалити-
ся; сходити із засніженого бере-
га до річки також треба обереж-
но.

Дехто радить під час ожеле-
диці закріплювати на підошви
взуття, так звані «льодоступи».
Або ж, наприклад, прикріпити на
підбори перед виходом на
слизьку дорогу шматок пороло-
ну чи лейкопластиру, або ж на-
мазати на підошву клей, типу
«Момент», та поставити взуття
на пісок, після цього сміливо
можна виходити на вулицю.

Синоптики обіцяють плюсову
температуру й надалі. Погода
часто  вносить корективи в наше
життя, тому потрібно бути гото-
вими до всього, а тим більше
зараз, коли надія тільки на себе
і Бога. А береженого, як кажуть
у народі, й Бог береже.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ì²ÑÜÊ² ÏÐÎÁËÅÌÈ:
У СІЧНІ ПРИЙШЛІ ВІДЛИГА

З початку тижня, особливо у вівторок і середу,  ми відчули
наслідки потепління. Найперше – на своїх ногах, бо добряче
мокро було на дорогах і надто слизько  – на тротуарах. З відли-
гою стали танути бічні кучугури твердого, зледенілого снігу,
утворюючи на проїжджих частинах, особливо на місці вибоїн,
великі калюжі застійної води, якій нікуди було стікати. Дек-
ілька робітників із прибирання вулиць не встигали всюди про-
копати водостічні рівчачки. Вони пильнували, аби були прочи-
щені забірники дощової каналізації. А громадяни, які б самі мог-
ли підсобити та зробити добру справу – відвести воду подалі
від своїх осель, садиб; приватні підприємці –  від магазинів, пра-
цівники – від підприємств та установ, взявши в руки на кілька
хвилин лопату, лінувалися й чекали.

ÄÅÊËÀÐÀÖ²ÉÍÅ
ØÀÕÐÀÉÑÒÂÎ
Турківське відділення Сам-

бірської місцевої прокуратури
здійсненювало процесуальне
керівництво у кримінальному
провадженні відносно мешкан-
ки одного з населених пунктів
Турківського району, котра
умисно підробила декларацію
про доходи і витрати, а саме
– не вказала інформацію про
факт придбання нею кварти-
ри та подала вказану декла-
рацію, з метою відшкодуван-
ня витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг, тоб-
то для оформлення субсидій
до Турківського управління
соціального захисту населен-
ня Турківської РДА, внаслідок
чого державі завдано шкоду.

Обвинувальний акт стосовно
вказаної особи скеровано до
суду. Їй інкримінується обвинува-
чення  у вчиненні злочину, перед-
баченого ч.1 ст.190 КК України
(шахрайство).

На даний час матеріали кри-
мінального провадження пере-
бувають на розгляді в  суді, за
результатом розгляду якого буде
прийнято рішення щодо міри
покарання, а  кошти необхідно
повернути в дохід держави.

Водночас, застерігаю  від под-
ібних маніпуляцій інших осіб,
оскільки такі факти викривають
працівники поліції все частіше.

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківського

відділу,  юрист 1-го класу.
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«МИ ПІШЛИ
ВОЮВАТИ, ЩОБ ЖИТИ,

А НЕ ПОМИРАТИ»
Такі слова  написані на стягу, подарованому

добровольцями районному  Будинку дитячої творчості
 Нещодавно   патріотичний куток «Героям – слава!», що створили  у  районному Будинку

дитячої та юнацької творчості, поповнився новим експонатом –  синьо-жовтим знаменом, яке
передали  колективу  БДЮТу добровольці  5-го  окремого батальйону Української добровольчої
армії. Спочатку  працівники та вихованці Будинку дитячої і юнацької творчості здавали бла-
годійні внески так, як усі – у загальну  волонтерську касу.  Після того, як  за сприяння вчителя
Ігоря Мися,   зав’язали тісну  дружбу з нашим земляком, уродженцем с. Ясениця, сином місцево-
го педагога Стефанії Мись – Володимиром (позивний «Яструб»), добровольцем 5-го ОБАТу
УДА, стали це робити адресно. З кожним разом дружба між вихованцями БДЮТу та доброволь-
цями все міцнішала. Перед Великоднем  вихованці гуртка «Молода  господарочка» спекли 5
пасок і вислали солдатам, передавали добровольцям  вітальні листівки, власноруч виготов-
лені ангелики, малюнки, цукерки, продукти…

 «Ми пишаємося  своїми Героями  і молимо-
ся, щоб вони повернулися додому з перемогою
і живими»,  – кажуть діти. В інтерв’ю одній із
газет  наш  мужній земляк, палкий патріот рідно-
го краю – Володимир  Мись – розповідає, як
потрапив на фронт: « Я зателефонував до свого
побратима тризубця «Барса», який уже воював
у добровольчому батальйоні, і коли він їхав на
фронт, то взяв мене з собою. 15 вересня  2014
р. ми приїхали на базу ДУК Правий Сектор. Я
був розподілений до 2-ї резервної, пізніше штур-
мової,  роти 5 ОБАТу, командиром якої був по-
братим «Гатило». А 22 вересня, вже як куле-
метник, я був у Пісках, поблизу Донецького аеро-
порту. Тоді тривали цілодобові бої. Диверсійні
групи «днр» намагалися прорвати нашу оборо-
ну, тривали постійні артобстріли з важкої арти-
лерії. У червні 2015 р., перебуваючи поблизу
шахти «Бутівка», ми просунулися вперед більш
як на 70 м, залишивши позаду себе бійців ЗСУ, і
майже впритул вели бої з сепаратистами. Тут
же в липні 2015 р. ми потрапили під сильний
обстріл  градів і важкої артилерії. Це були важкі
дні для нашого підрозділу. Але хлопці вистояли.
Так ми набиралися військового досвіду. Найважчим був січень 2015 року. – бої за Донецький аеропорт.
Ми тримали оборону в Пісках. Тут я пережив перші втрати своїх побратимів, тоді загинули «Каспер»,
«Танчик», «Север», а також понад 10 хлопців були поранені. Ці відчуття не опишеш. Вони закарбували-
ся рубцями в моїй душі на все життя.

 Від обстрілів важкої артилерії бетон Донецького аеропорту не витримав, а люди – вистояли. Зали-
шивши руїни. У нас добрі відносини з бійцями ЗСУ. По-перше, ми робимо спільну справу. –  захищаємо
Батьківщину, і тому плече побратима ми завжди відчуваємо від усіх, хто це робить чесно і безкомпром-
існо. По-друге, із забезпеченням боєприпасами і зброєю у них було набагато краще, ніж у нас, і вони –
як справжні побратими – завжди з нами ділилися, бо розуміли, що від цього залежить наша спільна
перемога і життя. Тому й хочу побажати своїм побратимам міцного здоров’я, наснаги в боротьбі,
перемоги та миру!». «Здобудеш державу, або загинеш за неї!» – написав на подарованому  прапорі
побратим  Володимира  – Іван Горук,   на псевдо «Дракула». Це один із тих добровольців, який на
фронті з  2014-го. «А все почалося з Майдану,  – розповідає  захисник. – Був там з друзями у ніч побиття
студентів. Коли розпочалася російська агресія, я звернувся до друга «Смереки» в Івано-Франківський
штаб Правого Сектору, щоб піти у добробат. Мене направили у листопаді 2014 року на  33-й  полігон у
«Десну». Ми там тренувалися майже 3 місяці. Після розподілу,  де вирішували, хто і куди піде, хотів
потрапити у штурмову бригаду. І це сталося.  Я приїхав на базу 5-го батальйону  і потрапив у 2 штурмову
роту «Поплавки»  (командир «Барс»).  Ми вели бої  в Пісках,  на шахті «Бутівка». промзоні, Авдіївці,
Красногорівці, Мар’їнці, згодом знову повернулися в Авдіївку.  Там працювали разом з 74 –ою  і 92-ою
бригадами ЗСУ.

 І  моя мрія. Найперше, в державі влада має бути українською, ефективною і чесною. А на війні –  я би
вже хотів стояти з прапором на «Донбас Арені», святкувати з побратимами перемогу. Але  основне,
щоб держава в нас була соборна і єдина. Щоб донбасівці, з якими часто ділилися хлібом, не запитува-
ли нас : «Чого ви сюди прийшли?»

 «Директорові Турківського БДЮТ п. Софії Багай і всьому колективові з великою вдячністю 5-й ОБАТ
штурмова рота «Чорні поплавки» Української Добровольчої Армії. Слава Україні!» – великими  літера-
ми викарбувано на прапорі.  А ще кожен із бійців особисто  –  «Яструб»  і «Бармалєй»,  «Савур» і
«Льончик», «Кащей»,  та всі  інші побратими  – з різних кутків України –  написали   на ньому свої
побажання і свої вдячні слова.

– Це вони дали нам  такий дорогий серцю подарунок за те, що підтримуємо з ними зв’язок.  Ми й не
сподівалися, а вони  за нас не забули. Нас єднає дружба – міцна, справжня. І я рада за це. Велике їм
спасибі і низький уклін. Вони – наші Герої, наша надія і наш захист! Хай береже їх Господь! – каже,
стираючи з обличчя сльозу,  Софія Тадеївна.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ПОДАРУНОК ВІД ДЕПУТАТА
До ювілею Либохорської загальноосвітньої школи депутат

Верховної Ради України Андрій Лопушанський зробив нам при-
ємний сюрприз – подарував школі сучасний багатофункціо-
нальний пристрій (принтер, сканер, ксерокс). Він нам дуже при-
годився у навчально-виховній роботі.

Висловлюємо Андрію Ярославовичу щиру подяку і бажаємо йому
міцного здоров’я, сил, життєвої енергії у здійсненні всіх добрих справ
і планів, поваги від людей, любові – від рідних та Божої опіки у житті.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 70-річним
ювілеєм, який відзначатиме 3 лютого, прекрасну душею,

добру, надійну, щиру людину – Терезію Іванів-
ну Корчинську із с. Ільник.

Бажаємо Вам, дорога ювілярко, міцно-
го здоров’я – з роси і води, світлої ра-
дості в житті, родинного тепла, мирного і

ясного неба над головою, благополуччя,
Божої ласки на довгі і щасливі роки життя.
Хай сонечко світить Вам з ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай  обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Щоб серце завжди зігрівало тепло.
Любові й наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

З повагою – сім’я Кропивницьких.

Колектив Турківського лабораторного відділення щиро-
сердечно вітає із ювілеєм від дня народження свою доб-
ру, чуйну колегу по роботі – Ніну Іванівну Сисан – і бажає
шановній ювілярці щастя стільки, скільки зірок на небі.
Нехай життя Ваше Ангел і Бог охороняють, щоб кожен день
був таким чарівним наче казка, а в тій казці
– мир і Божа ласка.

Хай щастя і доля всміхаються
Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все

Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь із неба Вас осяває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітають із золотим
ювілеєм люблячого зятя, дорогого швагра і вуйка, жителя
с. Комарники – Івана Івановича Ірода – теща Іванна, швагри
Іван з сім’єю, Володимир з сім’єю, свісті Ганна з сім’єю,

Руслана з сім’єю і бажають дорогому ювіля-
ру міцного здоров’я – з роси і води, родин-

ного тепла, сімейного благополуччя, лю-
бові, добра, мирного неба над головою,
Господньої ласки і опіки у житті.
Нехай літа не стануть тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем

Любов’ю й щастям золота криниця.
Нехай життя наснаги додає

Багато літ ще мріяти й творити.
Хай Господь помагає все життя
В здоров’ї й радості до сторіччя прожити.

Дорогого, люблячого хресного батька, жителя с. Комар-
ники Івана Івановича Ірода, з ювілейним днем народжен-
ня вітає похресник Олег і бажає шановному ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довго-
го-довгого щасливого віку.

Хай квітне доля у роках прекрас-
них,

 Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем яс-

ним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна

мить
І благодать Господня з Вами буде.

Схема роботи для лікарів, як первинної, так і
вторинної ланки передбачає, що медичний прац-
івник надає медичні послуги (консультації, опе-
раційні втручання, тощо), потім складає звіт про
проведену роботу у електронній системі закладу,
яка підключена до eHealth, відправляє його до
Національної служби здоров’я України. Потім
НСЗУ перевіряє якість та реальність наданих по-
слуг та оплачує їх лікарю.

Окремо треба підкреслити, що взаємодія НСЗУ
та лікаря передбачає, що медичний працівник на-

ÇÀÐÏËÀÒÀ – Ï²ÑËß ÇÂ²ÒÓ ÏÐÎ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÓ ÐÎÁÎÒÓ Ç ÏÀÖ²ªÍÒÎÌ

Реформа фактично не передбачає авансове надання коштів, окрім деяких випадків, передба-
чених Кабінетом Міністрів України. Фактичне фінансування надається лише за конкретно
надані медичні послуги та лікарські засоби за програмою медичних гарантій, на підставі інфор-
мації та документів, що внесені надавачем медичних послуг до електронної системи охорони
здоров’я eHealth.

даватиме послуги за затвердженими протокола-
ми. Таким чином МОЗ хоче виключити ситуації,
коли лікар міг отримувати неправомірну вигоду.

«Оплата тарифу за надані медичні послуги та
лікарські засоби здійснюється в порядку черго-
вості надходження таких звітів», — зазначено на
офіційному сайті відомства.

Наскільки ж система буде легшою з поданням
електронної звітності, ніж паперовий варіант, по-
каже тестовий період системи. Зараз фактично
кожний медичний заклад може приєднатись до
системи eHealth.



6 стор.   «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»      1 ëþòîãî 2019 ðîêó

У приміщенні Турківської ДЮСШ «Юність» 26-27 січня завершився чемпіонат району з шашок, який був
присвячений пам’яті кіборгів.

За результатами 7 турів, чемпіоном району став Богдан Москаль – з результатом 13 очок із 14 можливих, друге
місце серед чоловіків посів Петро Рогач, третє – Володимир Комарницький, обидва набрали по 9 очок.

Серед жінок чемпіонкою району стала Христина Зубрицька, яка набрала 12 очок,  як і Мар’яна Біян. Однак в
додатковому бліц-поєдинку з 3-ох партій, цього вимагав шашковий кодекс, Христина зуміла вирвати перемогу, а
Мар’яні дісталось друге місце. Третє місце посіла Оксана Марич - 10 очок.

Серед юнаків кращі результати показали Микола Яворський, Роман Бордун, Андрій Комарницький, а серед
дівчат – Софія Марусяк, Ірина Малетич та Діана Ференц.

ÁÎÃÄÀÍ ÌÎÑÊÀËÜ ÒÀ ÕÐÈÑÒÈÍÀ
ÇÓÁÐÈÖÜÊÀ – ×ÅÌÏ²ÎÍÈ ÐÀÉÎÍÓ Ç ØÀØÎÊ

Василь ЦІКО, директор ДЮСШ «Юність».

Переможці та призери змагань нагороджені медалями, грамотами та цінними подарунками, які їм вручив про-
відний спеціаліст сектору молоді і спорту Турківської райдержадміністрації Дмитро Писанчин.

Тепер турківські шашкісти готуються до командних змагань з шашок за програмою ХХVІІІ обласних комплексних
і Ігор Львівщини, XІІ обласних ігор ветеранів спорту та V спортивних ігор серед людей з інвалідністю, які відбудуться
в Турківському НВК 2-3 лютого. Очікується приїзд понад 100 кращих шашкістів області. Минулого року турківчани
посіли перші місця серед основних команд і команд ветеранів та друге місце серед команд людей з інвалідністю.

ПЕРЕМОГИ ВАСИЛЯ ПОТОЧНОГО
26-27 січня в Київській об-

ласті відбувся Другий всеук-
раїнський командний турнір з
шахів та шашок серед УБД
(склад команди – 3 учасники).

Команда Львівської області, в
складі Дмитра Козака з м.Львів,
Андрія Кіха з м.Червоноград та Ва-
силя Поточного з м.Турка, здобу-
ла третє місце з шахів (перше-ко-
манда Чернігова,друге -Харків).

Команда  (в складі Василя По-
точного (м.Турка), Юрія Кунця
(м.Яворів), Андрія Піхоровича
(м.Яворів) виборола срібні наго-
роди з шашок; перше-команда
«Південні скіфи», третє-Київ.

В особистому бліці Андрій Кіх
здобув срібну медаль з шахів, а
Юрій Кунець і Василь Поточний –
срібну і бронзову медалі з шашок.
Змагання пройшли в СПК «Доб-
роволець» с.Святопетрівське, на
території якого встановлено пам’ятник наймолодшому кіборгу «Сєвер», який загинув у Донецькому аеропорту, у
віці 18 років.

Дмитро ПИСАНЧИН.

КОНКУРС
ІНВЕСТИЦІЙНИХ

ПРОЕКТІВ
Департамент економічної політики Львівської

облдержадміністрації, у межах реалізації Програ-
ми підвищення конкурентоспроможності
Львівської області, проводить конкурс інвестиц-
ійних проектів. Конкурс триватиме з 23 січня до
23 лютого 2019 року. 

Відповідно до Програми, суб’єктам підприємницької
діяльності, представникам малого бізнесу, які відпові-
дають вимогам Господарського Кодексу, з обласного
бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової став-
ки за кредитами, отриманими в банках, що уклали ге-
неральні угоди про співробітництво з департаментом
економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини
відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати
таким вимогам:

- здійснювати господарську діяльність неперервно не
менше 24 місяців;

– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності
згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп
розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення ви-
робів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення
виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетін-
ня», групи 31.0 розділу 31«Виробництво меблів» (крім
класу 31.03 «Виробництво матраців») та розділу 13 «Тек-
стильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одя-
гу», розділу 15 «Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів».

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємницт-
ва необхідно подати інвестиційні проекти з такими роз-
ділами:

- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий по-
тенціал, фінансово-господарська стійкість;

- конкретний напрямок використання кредитних
коштів;

- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції
(товарів) у результаті реалізації проекту;

- очікуване зниження собівартості виробництва і про-
дукції у результаті реалізації проекту;

- очікувані нові ринки збуту продукції за межами об-
ласті і країни.

Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен
перевищувати 15 сторінок.

Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у бан-
ках суб’єктам підприємницької діяльності, становить
750 тис. грн., терміном на три роки. Розмір часткового
відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.

Підприємці-  учасники АТО.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з облас-

ного бюджету відшкодування частини відсоткової став-
ки за кредитами, отриманими у банках та кредитних
спілках, які уклали генеральні угоди про співробітницт-
во з департаментом економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини
відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати
таким вимогам:

- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської об-

ласті;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнарод-

ного фонду «Відродження», «Новий відлік», або покла-
сти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми
кредиту.

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні
проекти з такими розділами:

- вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі мож-
ливості, наявний чи потенційний кадровий склад;

- конкретний напрямок використання кредитних
коштів;

- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалі-
зації проекту;

- очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен

перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно

подати в департамент економічної політики обласної
державної адміністрації з 23 січня по 23 лютого 2019
року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

Зазначимо, департамент економічної політики ЛОДА
співпрацює з такими банками та кредитними спілками:
ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк»,
ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк
МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Цер-
ковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Виго-
да», кредитна спілка «Бойківщина».

Максимальна сума кредиту – 300 тис. грн., терміном
на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової
ставки складає 14 % річних.

Детальні умови участі у конкурсні визначені в поло-
женнях Програми, яка розміщена на офіційній інтер-
нет-сторінці Львівської обласної ради.

Детальну інформацію також можна отримати за те-
лефоном: 2-999-279.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови

районної  державної адміністрації.
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І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної

оцінки об’єктів міської комунальної власності

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єктів міської комунальної власності, що підлягають прива-
тизації в 2019 році.

Дані про об’єкти оцінки:
№ Місце розташування об’єкта  Площа об’єкта, кв.м.  
1 м.Турка, вул.Міцкевича,2 (підвал) 110,8 

 
Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечата-

ному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» із зазначен-
ням дати проведення конкурсу.

У конверті повинні міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з
оцінки з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції вит-
рат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за чотири робочі дні до дати про-
ведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують-
ся на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів
або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не
допускається.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з
відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за формою згідно з додатком 3 Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон-
ду державного майна України від 31.12.2015 року за №2075 (далі -
Положення);

- копії документів, в яких зазначено правовий статус претенден-
та, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з
оцінки;

- копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності);

- документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4 Розділу 1 Положен-
ня, додаток 2 до Положення).

Строк подання конкурсної документації: до 18.02.2019 року
(включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 82500, м. Тур-
ка, пл. Ринок, 26

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться
21.02.2019 року, о 12.00 год., за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26
(сесійний зал)

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
м. Турка, пл. Ринок, 26, телефон для довідок: (03269)3-21-37,
(03269)3-11-90 (контактна особа – Шубін Іванна Олександрівна)

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної

оцінки об’єктів міської комунальної власності

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єктів міської комунальної власності, які будуть здаватися в
оренду в 2019 році.

Дані про об’єкти оцінки:

№ Місце розташування об’єкта  Площа об’єкта, кв.м.  
1 м.Турка, вул.Середня, 9 (приміщення з 

ін. №№ 11, 12, 14, 34) 72,9 

2 м.Турка, вул.Молодіжна, 18 0,3 
3 м.Турка, вул.Молодіжна, 20 0,3 
4 м.Турка, вул.Молодіжна, 34 0,3 
5 м.Турка, вул.Молодіжна, 36 0,3 
6 м.Турка, вул.Молодіжна, 38 0,3 
7 м.Турка, вул.Молодіжна, 40 0,3 
8 м.Турка, вул.Молодіжна, 42 0,3 
9 м.Турка, вул.Молодіжна, 44 0,3 
10 м.Турка, вул.Молодіжна, 46 0,3 
11 м.Турка, вул.Молодіжна, 56 0,3 
12 м.Турка, вул.Молодіжна, 58 0,3 
13 м.Турка, вул.Молодіжна, 62 0,3 
14 м.Турка, вул.Молодіжна, 64 0,3 
15 м.Турка, вул.Молодіжна, 66 0,3 
16 м.Турка, майд.Т.Шевченка,4 

приміщення 5 22,7 

17 м.Турка, вул.Січових Стрільців, 82 134,4 
 
Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечата-

ному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» із зазначен-
ням дати проведення конкурсу.

У конверті повинні міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з
оцінки з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції вит-
рат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за чотири робочі дні до дати про-
ведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують-
ся на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів
або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не
допускається.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з
відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за формою згідно з додатком 3 Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон-
ду державного майна України від 31.12.2015 року за №2075 (далі -
Положення);

- копії документів, в яких зазначено правовий статус претенден-
та, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з
оцінки;

- копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності);

- документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4 Розділу 1 Положен-
ня, додаток 2 до Положення).

Строк подання конкурсної документації: до 18.02.2019 року
(включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 82500, м. Тур-
ка, пл. Ринок, 26

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться
21.02.2019 року, об 11.00 год., за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26
(сесійний зал)

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
м. Турка, пл. Ринок, 26, телефон для довідок: (03269)3-21-37,
(03269)3-11-90 (контактна особа – Шубін Іванна Олександрівна)
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Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” передбачає встановлення мінімального розмі-
ру пенсії за віком пенсіонерам, які досягли віку 65 років, за на-
явності у чоловіків 35 років, а в жінок – 30 років страхового
стажу, незалежно від року виходу на пенсію, у розмірі 40 %
мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Держав-
ний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожит-
кового мінімуму, визначеного законом для осіб, які втратили
працездатність.

Цим Законом також визначено, що у разі збільшення розміру
мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний
бюджет України на відповідний рік, розмір пенсії не підвищується
пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з от-
риманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Пенсія працюючим пенсіонерам перерахується з урахуванням
нового розміру мінімальної заробітної плати лише після звільнен-
ня з роботи, або припинення підприємницької діяльності.

З 01.01.2019 року мінімальна заробітна плата збільшується з 3723
грн. до 4173 грн., відповідно, мінімальна пенсія 65-річних осіб, які
мають 35 років страхового стажу — чоловіки, 30 років — жінки, має
бути не менше 1669,20гривень. До кінця 2018 року мінімальна пен-
сія 65-річних осіб з повним страховим стажем становила 1489,20
гривень.

Непрацюючим пенсіонерам, в яких основний розмір пенсії пере-
вищує 1669,20 грн., пенсії не підвищено.

У зв’язку з цим, у нашому районі з 1 січня 2019 року, пенсії зросли
2053 особам, які досягли 65-річного віку (15% від загальної чисель-
ності пенсіонерів району).

Середній розмір підвищення склав 176 гривень. Щомісячні ви-
датки на виплату пенсії даній категорії пенсіонерів нашого району,
збільшились на 361 тис. грн.

Олена ЮСИПОВИЧ,
начальник Турківського відділу обслуговування громадян

(сервісний центр)  ГУ ПФУ у Львівській області.

Педколектив Комарниць-
кого НВК щиро вітає з юві-
леєм шановну колегу – Гали-
ну Євгенівну Комарницьку.
Нехай у Ваших задумах зав-
жди буде мудрість, на роботі

– підтримка, вдома
– увага, у серці –

світло від людсь-
кої вдячності.
Б а ж а є м о
міцного здоро-
в’я, нових досяг-
нень та успіхів.

Хай ладиться скрізь: на
роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у
серці не згас,

Все світле і гарне, що
треба людині,

Нехай неодмінно прихо-
дить до Вас!

Хай щастя приходить і
ллється рікою,

Хай горе обходить завж-
ди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі
літа,

А в серці завжди хай живе
доброта!

Дорогеньку Галину Євгені-
вну Комарницьку із ювілей-
ним днем народження, яке
відзначатиме 3 лютого, від
щирого серця вітає вся вели-
ка родина і бажає ювілярці
міцного здоров’я і Божої лас-
ки, опіки і благодаті, сімей-
ного щастя, творчого натхнен-
ня у роботі, довгих і щасливих

років життя.
Хай ангел
на ювілей
здійснить
всі бажан-
ня,

Несе ща-
стя щохви-
лини, успіх

й процвітання.
Радістю життя квітчає

і дає здоров’я,
Мудрістю благослов-

ляє, добром і любов’ю.
В день Твого народження

бажаємо любові,
І від душі Тобі – успішних

перемог.
Натхнення, щастя

світлого, здоров’я
І хай Тебе оберігає Бог!

ÏÀÌ’ßÒ² ÃÅÐÎ¯Â ÊÐÓÒ
101 рік тому, 29 січня, у бою під Крутами безстрашні молоді

захисники УНР вписали своєю кров’ю нову героїчну сторінку в
історію українського визвольного руху.

Пам’яті Героїв Крут був присвячений круглий стіл, який  провели
викладачі та учні Турківського професійного ліцею (він же підготував
сценарій заходу), та районна бібліотека. У ньому взяли участь і висту-
пили заступник голови Турківської райдержадміністрації Юрій Лило,
вчителі історії, які розповіли про ці трагічні події. Виступаючи, кожен
з них наголошував, що не можна викреслити з  пам’яті людської той
великий і безсмертний подвиг юних студентів, що захищали  украї-
нську державність, поклавши на її вівтар найцінніше – своє життя.

Також присутні оглянули розгорнуту книжкову виставку, присвячену
Героям Крут, було проведено огляд літератури. Після цього усі пере-
глянули документальний фільм «Крути – 1918».

Ольга ТАРАСЕНКО.

Правління Боринського
споживчого товариства щиро-
сердечно вітає з ювілейними
датами від
дня народ-
ження ко-
лишніх прац-
івників спо-
живчого то-
вариства На-
талію Антонівну
Марич  і Яросла-
ву Олексіївну Гурч і бажає ша-
новним іменинницям міцно-
го здоров’я – з роси і води,
багато радісних і світлих днів,
зігрітих родинним теплом,
любов’ю та щастям. Нехай
Господь Бог додасть сили й
наснаги на довгі роки життя.

Вітаєм з роками, що заві-
тають

Невдовзі у Ваше життя.
І скільки би ми їх не раху-

вали,
А зичим дожити у щасті

до ста!
Творити й висот нових

досягати,
Міцніє хай сила, квітує

краса.
Щоб всього найкращого в

світі зазнати –
Здоров’я! Удачі! Достат-

ку! Добра!
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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

ßÊÙÎ ÂÈ ÂÒÐÀÒÈËÈ ÏÀÑÏÎÐÒ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Трапляються випадки, коли людина, подорожуючи за кордоном чи перебуваючи там на заро-

бітках, з тих чи інших причин, втрачає паспорт. В такому випадку приходить переляк і люди-
ною опановує безвихідь.

Як же вийти з такої не простої ситуації, що ж робити, якщо з вами трапився подібний випа-
док? За коментарем ми звернулися до головного спеціаліста з правових питань та зв’язків з
громадськістю Турківської районної ради – Андрія МОСКАЛЯ.

Робота в Німеччині, Словач-
чині, Польщі. Чоловіки, жінки,
сімейні пари. Тел.: 0988356134,
Віталій.

Колектив працівників зв’язку,  радіо та телебачення сумує з при-
воду смерті колишнього керівника зв’язку, радіо та телебачення
РС-4 – Михайла Семеновича Вовчанського і висловлює щире
співчуття колезі по роботі – Степану Михайловичу Цебаку з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.

Працівники хірургічного відділення Турківської КЦРЛ висловлю-
ють щире співчуття анестезисту Володимиру Михайловичу Цебаку і
колишній операційній сестрі Ганні Василівні Цебак з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька і чоловіка.

Колектив анестезіологічного відділення Турківської КЦРЛ вислов-
лює щире співчуття Володимиру Михайловичу Цебаку з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька.

Колектив управління соціального захисту населення Турківської
РДА висловлює щире співчуття начальнику відділу виплати компен-
сацій Галині Іванівні Цебак з приводу тяжкої втрати – смерті свекра
– Михайла Семеновича.

Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює  щире
співчуття колишньому вчителю Романії Михайлівні Височанській та
вчителю початкових класів Марії Антонівні Височанській з приводу
тяжкої втрати – смерті матері і бабусі.

Колектив працівників Боберківського НВК висловлює щире
співчуття заступнику директора Наталії Володимирівні Макаришин
з приводу тяжкої втрати – смерті свекри.

Колектив Комарницької сільської ради,  депутатський корпус та
виконком висловлюють щире співчуття депутату сільради Михайлу
Омеляновичу Красівському з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка – Омеляна Михайловича.

Сусіди будинку №34, по вул. Молодіжна, (кв. 16-30) глибоко суму-
ють з приводу смерті сусіда – Михайла Семеновича Вовчанського
– і висловлюють щире співчуття родині покійного.

Загублені документи на право власності на земельні ділянки:
(ділянка №1 – кадастровий номер 4625584600:01:002:0022; ділян-
ка №2 – кадастровий номер 4625584600:06:000:0028; ділянка №3
– кадастровий номер 4625584600:01:002:0023), видані управлін-
ням Держкомзему у Турківському районі Львівської області, вважа-
ти недійсними.

24.01.2019р., біля пожежної
частини м. Турка, знайдено
гроші.

Хто загубив їх, звертатися за
тел: 0673532736.

Сім’я Комарницьких висловлює щире співчуття сватам – Любо-
мирі Володимирівні та Михайлу Омеляновичу Красівським – з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька та свекра.

ЇХ РОЗШУКУЄ ПОЛІЦІЯ
Боцка Луку

І в а н о в и ч а ,
12.10.1968р.н.,
у р о д ж е н ц я
с.Присліп Турк-
івського райо-
ну Львівської
обл. (ст. 115 ч.1
КК України)

Вовчик Оль-
гу Михайлівну,
17.03.1979р.н.,
уродженку смт.
Бориня Туркі-
вського району
Львівської обл.
(ст. 185 ч.3 КК
України)

Лоневсько-
го Михайла
Михайловича,
21.11.1990р.н.,
уродженця с.
Завадівка Турк-
івського райо-
ну Львівської
обл. (ст.408 ч.1
КК України)

Власову Ок-
сану Петрівну,
30.09.1977 р.
н., уродженку
с. Хащів Туркі-
вського району
Львівської обл.
(ст.125 ч. 1 КК
України)

Пилипіва Тара-
са Валерійовича,
05.03.1996 р.н.,
уродженця с. Ко-
марники Турківсь-
кого району
Львівської обл. (ст.
125 ч. 1 КК Украї-
ни)

ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ БЕЗВІСТИ - ВІДСУТНІ ОСОБИ

Згоба Зе-
новій Михай-
лович,

 26.02.1969
р.н., уродже-
нець с. Шанд-
ровець Туркі-
вського райо-
ну Львівської
обл.

Дзерин Ва-
силь Михай-
лович,

 21.12.1981
р.н., уродже-
нець с. Либо-
хора Турківсь-
кого району
Л ь в і в с ь к о ї
обл.

Рижак Ігор
С те па н о в и ч,
06.08.1983 р.н.,
уродженець с.
Нижнє Турківсь-
кого району
Львівської обл.

– Найперше, не варто панікувати, не навіювати
собі безвихідь, а вже потім зробити наступні кро-
ки:

Крок 1. Відправляйтеся до найближчого місце-
вого відділення поліції. І чим швидше, тим краще.
Пишіть заяву про втрату або крадіжку (краще) за-
кордонного паспорта / паспорта. Наприклад, у
Німеччині поліція заводить кримінальну справу,
тільки якщо ви впевнені, що паспорт у вас вкрали.

У кожній  державі, у разі втрати документів, вам
обов’язково нададуть необхідні послуги.

Якщо пропав не тільки паспорт, вам знадобить-
ся скласти список украдених речей. У кожній країні
вам видадуть довідку, завірену копію заяви або
копію протоколу, що підтверджує втрату паспорта
з підписом і печаткою.

У місцевій установі відповідної держави швид-
ше за все не розмовляють російською мовою або
англійською, тому, вирушаючи до представників
влади, потрібно знайти собі перекладача - попро-
сити знайомих, гіда, господаря готелю.

Крок 2. Відправляйтеся до найближчого посоль-
ства. Тільки обов’язково заздалегідь дізнайтеся
графік його роботи.

На руках у вас повинні бути:
- 2 фотографії 3х4 см;
- копія протоколу, або довідка з поліції про втрату

паспорта;
- український паспорт, його копія, завірена у но-

таріуса, або будь-який документ з фотографією,
що підтверджує вашу особу.

У посольстві ви пишете заяву, платите кон-
сульський збір (мінімум $ 50) і отримуєте тимча-

сове свідоцтво, що заміняє ваш закордонний пас-
порт, який дозволяє перебувати на території чужої
країни й повернутися на батьківщину, але не доз-
воляє відвідувати інші країни.

Ще одна важлива порада - завжди майте при
собі гроші на «чорний день», адже при втраті до-
кументів вони знадобляться.

Повернувшись на батьківщину, протягом 3-х днів,
ви повинні здати свідоцтво з відмітками КПП про
перетин кордону в організацію, яка видала вам
закордонний паспорт, який ви втратили.

Краще закордонний паспорт намагатися не втра-
чати. Але так як від цього ніхто не застрахований,
перед тим як відправитися в подорож:

- запишіть собі адресу свого посольства, його те-
лефон, графік роботи в країні вашого візиту та як
до нього дістатися;

- зробіть ксерокопії закордонного паспорта, на-
ціонального паспорта, в’їзних документів, візьміть
з собою в подорож і зберігайте їх окремо від ориг-
іналів, одну копію залиште своїм знайомим чи ро-
дичам, щоб у разі необхідності вони прислали їх
вам по факсу або емейлу;

- скануйте всі свої документи (паспорт, візу,
водійські права, військовий квиток, будь-які доку-
менти, що підтверджують вашу особу) і відправте їх
собі на поштову адресу, у разі необхідності ці копії
дозволять вам швидше відновити загублені;

- кілька фотографій, розміром 3х4, покладіть у
свою валізу.

Все це займе кілька хвилин, але в разі потреби
значно полегшить ваше життя.

Ільницький
Мар’ян Васи-
льович,

 12.08.1994
р.н., уродже-
нець с. Лоси-
нець Турківсько-
го району
Львівської обл.

Шийка Мико-
ла Васильович,

 28.10.1975р.н.,
уродженець с.
Верхня Яблунь-
ка Турківського
р а й о н у
Львівської обл.

ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÍÈÊÀ – ÄÎ ÊÐÈÌ²ÍÀËÓ
Нещодавно слідчі Турківського відділення поліції скерували

до суду кримінальне провадження щодо землевпорядника однієї
з сільських рад району.

Сільський чиновник, зловживаючи службовим становищем, че-
рез байдужість, а може зумисно, погодив документи на зі встанов-
лення меж земельної ділянки за межами населеного пункту.  Згідно
існуючого законодавства, ці повноваження надано РДА.

Наш кор.

ÍÅÇ×ÓËÀÑß, ßÊ ÏÎÖÓÏÈËÈ ÃÐÎØ²
До Турківського відділення поліції звернулася жителька с.

Розлуч і повідомила про те, що в автобусі в м. Турка, на відрізку
дороги від перехрестя вул.І Франка та автодороги Львів - Уж-
город до зупинки на вул. Молодіжна, з її сумки було викрадено
1000грн.

Зараз правоохоронці вживають оперативно-розшукових заходів
для встановлення особи зловмисника, водночас звертають увагу
на те, щоб громадяни були уважнішими в транспорті та торгових
закладах, інших громадських місцях.

Наш кор.

Щоб упоратися з бронхітом,
потрібно перетерти сухими до
порошку і змішати 100 г насіння
льону, по 20г плодів анісу й ко-
реня імбиру, додати по 250 г под-
рібненого до кашки часнику і
меду, знову ретельно переміша-
ти і вживати по 1ч.л. суміші тричі
на день за півгодини до їди. Гос-
трий бронхіт перестане мучити,
якщо розчинити в склянці свіжо-
вичавленого морквяного соку 2
ч. л. меду і вживати його по 1 ст.
л. 4-5 разів на день. Непогано
при кашлі, бронхіті змішати 2
частини за вагою меду, по 1 час-
тині подрібнених на тертці яблук
і цибулі, а потім уживати по 1-2
ч. л. суміші не менше 6-7 разів
на день, незалежно від їди.

Турківське відділення поліції
Самбірського ВП Львівщини ГУ НП України.


