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Від щирого серця і з великою любов’ю
вітаємо із прекрасним ювілеєм добру
душею, надійну, щиру подругу, жительку

м. Турка – Оксану
Петрівну Мельник.

Бажаємо, доро-
генька, щоб здоро-
в’я не підводило,
енергії та оптиміз-
му вистачало ще на
довгі і довгі роки; в
душі буяла весна, а
радість, щастя і лю-
бов завжди жили в
Твоєму домі. Живи
легко і сповна насо-
лоджуйся життям.

Многая і благая Тобі літ!
Нехай квітує Твоя доля,
Не знає смутку серце золоте.
Натхнення зичим, радості земної,
І знай – ми дуже любимо Тебе.
Нехай Господь пошле здоров’я й

сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ти добро на цій землі творила
З любов’ю в серці ще багато літ!
З повагою – сім’ї Лемець, Набокові,

Миньо, Лугові.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм
чарівну турківчанку, щиру і добропорядну
людину, дорогу куму – Оксану Мельник!

З почуттям захоплення і поваги в це
прекрасне свято дозволь подарувати
Тобі букет найтепліших
і душевних побажань.
Нехай цей прекрас-
ний вік подарує
море позитивних і
незабутніх мо-
ментів, щоб ні на
секунду Ти не шко-
дувала за минули-
ми роками. Здоро-
в’я, успіхів, душевно-
го спокою, родинного
тепла і затишку. Нехай бере-
же Тебе Бог!

Ми Тебе вітаєм із прекрасним свя-
том.

Ми Тобі бажаємо радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для Тебе гарна буде кожна дни-

на.
Дорога Оксано,  будь завжди щасли-

ва!
З любов’ю – куми Світлана Баган та

Уляна Боберська з сім’ями.

17 лютого відзначає 60-річний ювілей
доброзичлива, любляча, турботлива, най-
краща дружина, мама і бабуся – Любов
Іллівна Цица з с. Верхнє. З цієї нагоди
щиро і сердечно її вітають чоловік Роман,
сини Василь, Михайло та Микола; не-
вістки Галина, Галина, Наталія та Гали-
на, доньки Марія та Галина, зяті Михай-
ло та Ігор, внуки Андрій, Сергій, Роман,
Микола, Ілля, Наталія, Назар, Микола і
Мігел. Сьогодні все для
Вас: подарунки, квіти та
приємні, щирі слова.

Спасибі за ласку, за
ніжну турботу,

За чуйність, гос-
тинність, невтомну
роботу.

Господь хай дарує здоро-
в’я і силу,

Спасибі, рідненька, що Ви нас зрос-
тили.

Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас і добра нам бажає-

те.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригорта-

ють.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не

тужили
Ви найбільшого щастя в житті за-

лужили.
Багата душею, щира, роботяща,
Живіть вічно, Мамо, бо Ви в нас най-

краща.
Вітають ювілярку й сестри та свати, вся

велика родина. Хай благословенною буде
життєва дорога і нехай завжди Вас суп-
роводжують віра, надія і любов.

Дорогого сина, онука і брата, коханого
чоловіка, люблячо-
го татуся, жителя с.
Буковинка – Віта-
лія Мироновича
Комарницького – з
ювілейним днем
народження віта-
ють мама, бабуся,
дружина Стефа,
синочок Антончик,
брат Руслан та се-
стра Людмила з
сім’ями. І бажають
ювілярові міцного
здоров’я, особис-
того щастя, творчої наснаги, поваги від
людей та родинного тепла.

Хай збудеться все, що Ти хочеш.
Хай збудеться все, що чекаєш.
Хай стежка проляже в трояндах,
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.

Продається хата у м. Турка по вул. Травнева, 18 (3 великі кімнати і коридор). Є
город. На подвір’ї газ. Біля хати криниця. Нова стайня під дорогою бляхою.

Ціна – 12 тис. ум. одиниць.
Тел.: 0508112443.

ÂÈÑÎÊÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ
ÉÎÑÈÏÀ ÔÈØÒÈÊÀ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України з нагоди

Дня Соборності України
За значний особистий внесок у державне будівництво,

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, справу консолі-
дації українського суспільства, багаторічну сумлінну пра-
цю  постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
ФИШТИКА Йосипа Івановича - директора комуналь-

ного підприємства «Дрогобицьке регіональне радіомов-
лення «Франкова земля», Львівська область.

Президент України  П. ПОРОШЕНКО

* * *
Працівники редакцій «Бойківщини» і радіо «Карпатсь-

кий гомін», численні читачі і радіослухачі Турківщини
сердечно вітають нашого славного краянина Йосипа
Фиштика – заслуженого діяча мистецтв України, по-
ета-пісняра і радіопубліциста – з високою державною
нагородою і з прийдешнім 22 лютого ювілейним Днем

народження.
Щиро бажаємо Вам, шановний Йосипе Івановичу, міцного-преміцного здоров’я і

плідного творчого довголіття.
(початок нарису про Йосипа Фиштика читайте на 4-5 сторінках)

 На шляху до незалежності український народ часто втрачав своїх найкра-
щих синів і дочок. У цьому довгому списку за гарне майбутнє нашої держави
стали і Герої Небесної Сотні. Саме вони зуміли рішуче стати до боротьби із
злом у 2014 році, заплативши за перемогу надвисоку ціну- власне життя. Трагіч-
ні події, що відбулися на Майдані у серці України - Києві - взимку 2014 року,
сколихнули людей усієї земної кулі. Українці об’єдналися, щоб боротися за кра-
ще життя своїх дітей, друзів, батьків. В один день тисячі простих українців
стали солдатами свого народу. Звичайні мирні люди. Інтелігентні, жартівливі,
люблячі. Студенти, учні, інженери, водії, вчителі, колишні військові, безробітні.

«Ми прийшли сюди перемогти або померти», - заприсяглися вони на барикаді. І
перемога прийшла. Велика перемога маленьких людей. Людей із гарячими серця-
ми і мужніми серцями. За цю перемогу заплачено велику ціну - щонайменше сто
життів. Вони загинули за честь, за волю, за право бути народом - джерелом влади у
власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей.

Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в
народній пам’яті, бо «Герої не вмирають!»

Слава Україні! Слава Героям!
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,

 народний депутат України.

ÂÎÍÈ Â²×ÍÎ ÆÈÒÈÌÓÒÜ Ó ÍÀÐÎÄÍ²É ÏÀÌ’ßÒ²
20 ëþòîãî â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

ÖÅÐÊÎÂÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÓ ÕÎÌÈÍÓ
У неділю, 12 лютого,  після уро-

чистої літургії в церкві Покрови
Пресвятої Богородиці, настоятель
храму отець Михайло вручив ме-
даль "За жертовність і любов до
України" відомому на Турківщині та
за її межами волонтеру Володими-
ру Хомину.

З благословення Святійшого Пат-
ріарха Київського і всієї Руси-Украї-
ни Філарета, п. Володимира наго-
роджено цією відзнакою за жертов-
ну діяльнісь по збору та доставці
допомоги захисникам України в
зоні АТО. Володимир Хомин вже
тривалий час разом з командою од-
нодумців організовує збір допомо-
ги та неодноразово особисто доправляє її бійцям у Донецьку та Луганську області.

Наш кор.
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Люблячого, чуйного і турботли-
вого зятя, чоловіка, татуся, шваг-
ра, кума і хресного батька – Ва-
силя Кирилови-
ча Косцьов’ята
із смт. Бориня –
із 50-річним
ювілеєм  сер-
дечно вітають
дорога теща Да-
рія Іванівна,
дружина Іван-
на, дочка Мар’-
яна і син Іван, швагри і куми –
Зеновій із сім’єю, Володимир із
сім’єю, племінники Юрій, На-
зарій, Володимир і похресниця
Юлія, кума Лариса і кума Іванна
та бажають дорогому ювіляру,
аби Господь дарував йому бага-
то літ, сповнених добра, радості,
достатку, доброго здоров’я і ве-
ликого людського щастя.

В цей день вітаємо зі свя-
том,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Мати Пречиста обері-

гає,
Ангел Господній на крилах

тримає,
А Бог хай дарує надію й теп-

ло
На многії літа, на щастя й

добро.

Бюджет
Бюджет району по надходженнях

виконано на 110,3 %. До місцевого
бюджету надійшло податків і подат-
кових платежів в сумі 39 млн. 667,4
тис. грн., при плані 35 млн. 949,9 тис.
грн. Основним джерелом доходів за-
лишається податок на доходи фізич-
них осіб (61,7% питомої ваги). Над-
ійшло даного податку 22 млн. 412,3
тис.грн., що становить 102,1
відсотка до уточненого плану.

Крім цього, в районі зібрано до
державного бюджету 22,9 млн. грн,
та обласного – 7,3 млн. грн.

Вперше за останні роки всі 33
місцеві ради району виконали
власні бюджети.

Видатки районного бюджету скла-
ли 390 млн. 677,4 тис. грн. (98,8 %),
при уточненому плані – 395 млн.
75,1 тис. грн. Станом на 01.01.2017
року кредиторська заборгованість
по пільгах і субсидіях становила 5
млн. 335,1тис.грн., за рахунок не-
допоступлення субвенції з держав-
ного бюджету.

В результаті проведених заходів,
протягом 2016 року зекономлено
бюджетних коштів на суму 8 млн.
309,7 тис. грн.

Всі працівники бюджетних уста-
нов району, які фінансуються з
місцевого бюджету, отримали заро-
бітну плату за 2016 рік.

Промисловість
За січень-грудень 2016 року реа-

лізовано промислової продукції на
суму 24 млн. 372,0 тис.грн., що у
6,4 рази більше в порівнянні до
відповідного показника 2015 року.

Значне збільшення обсягу реалі-
зованої продукції відбулося за ра-
хунок декількох факторів, зокрема
введення в дію Явірського цеху ДП
«Турківське лісове господарство»,
цеху ТзОВ «Онур» з виробництва
щебенево-цементної суміші для бу-
дівництва доріг (потужністю 1700
тонн в зміну), збільшення обсягів
виробленої електроенергії Явірсь-
кою ГЕС та включення до обліково-
го кола підприємств ТзОВ «Палет-
сервіс» та ТзОВ «Гефест плюс».

Капітальне будівництво
У звітному році, порівнюючи з по-

передніми роками, вдалося залучи-
ти рекордну суму коштів – 27,8 млн.
грн., на капітальний ремонт та буд-
івництво соціальних об’єктів райо-
ну.

Значну суму коштів район отри-
мав з Державного фонду регіональ-
ного розвитку на продовження бу-
дівництва нових шкіл в районі.

Так виконано роботи з реконст-
рукції навчального корпусу Лоси-
нецької ЗОШ І-ІІ ст. з будівництвом
котельні – на суму 2 млн. 95,6 тис.
грн., в т.ч. 1 млн. 500,0 тис. грн. –
кошти Державного фонду регіо-
нального розвитку, 345,6 тис. грн. –
кошти субвенції з державного бюд-
жету на соціально-економічний роз-
виток окремих територій, 250,0 тис.
грн. – кошти районного бюджету.

Окрім цього, відновилися роботи
з будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. на 480
учнівських місць в с. Либохора.
Протягом звітного періоду освоєно
10,0 млн. грн., в т. ч. 9300,0 тис. грн.
– кошти державного фонду регіо-
нального розвитку, 700,0 тис. грн. –
кошти бюджету розвитку обласно-
го бюджету. Забито 240 фундамен-
тних паль. Закуплено будівельні ма-
теріали. Замовником будівництва
виступає КП Львівської обласної

З В І Т
голови РДА О. Лабецького про роботу за 2016

рік та перспективи на 2017 рік
Основна увага приділялась координації дій структурних

підрозділів райдержадміністрації та територіальних
підрозділів органів центральної влади щодо виконання програ-
ми соціально-економічного розвитку району, покращення ро-
боти щодо доступності людей до всіх органів влади, прозо-
рості та відкритості у роботі, зміцнення кадрового потенці-
алу.

ради «Технічний нагляд».
У звітному році залучено кошти

в сумі 3 млн. 421 тис. грн. субвенції
на соціально-економічний розвиток
території Турківського
району. За ці кошти
вдалося реконструю-
вати та встановити
модульну котельню з
твердопаливним кот-
лом в Турківській
школі-інтернаті І-ІІ ст.,
встановити твердо-
паливні котли в Ниж-
ньояблунській ЗОШ І-
ІІІ ст. і в Боринському
ліцеї народних про-
мислів та ремесел.

Продовжувались
роботи з будівництва
ЗОШ І-ІІІ ст. на 360 уч-
нівських місць в
с.Н.Яблунька. Освоє-
но 3 млн. 444,0
тис.грн., в т.ч. 2 млн.
23,0 тис.грн. – кошти
бюджету розвитку
обласного бюджету.
Замовником будів-
ництва виступає УКБ
ЛОДА.

Крім цього, закупле-
но матеріали для продовження ре-
конструкції Народного дому в с.Кар-
патське, на суму 100,0 тис.грн.

Велися роботи з реконструкції
районного Народного дому в м.Тур-
ка – освоєно 291,360 тис.грн. коштів
державного бюджету. Замовником
виступив Департамент ЖКГ ЛОДА.
Виконано роботи із заміни внутріш-
нього електропостачання, укріплен-
ня фундаменту. Окрім цього, депар-
тамент ЖКГ закупив обладнання
для реконструкції очисних споруд
м.Турка (дизельний генератор, на-
соси), на суму 4 млн. 579 тис.грн.

У звітному році реалізовано 33
мікропроекти обласної ради, на за-
гальну суму 5 млн. 262 тис.грн., в
т.ч. 2 млн. 475,7 тис.грн. – кошти
обласного бюджету, 2 млн. 365
тис.грн. – кошти районного бюдже-
ту, 421,5 тис.грн. – кошти громади.,
з них: 2 проекти – капітальний ре-
монт та реконструкція вуличного
освітлення в смт.Бориня та с.Вов-
че, 12 – капітальний ремонт народ-
них домів, 16 – капітальний ремонт
та реконструкція  закладів освіти,
3- закладів охорони здоров’я.

Слід зазначити, що район отри-
мав найбільший відсоток (94,3%)
відібраних для фінансування мікроп-
роектів від загальної кількості по-
даних. Порівнюючи з попередніми
роками, кількість реалізованих
мікропроектів рекордно зросла - з 2
у 2014 році до 33 – у 2016 році. Ос-
новним пріоритетом реалізації да-
них мікропроектів є впровадження
заходів з енергозбереження. Так
протягом 2016 року в соціальних
закладах району замінено 1302,1
кв.м. вікон на енергозберігаючі, що,
як наслідок, призведе до зменшен-
ня споживання енергоресурсів.

Завершено впровадження
мікропроектів Українського фонду
соціальних інвестицій у Турківсько-
му районі в рамках проекту «Спри-
яння розвитку соціальної інфраст-
руктури», за підтримки Уряду ФРН,
який забезпечував фінансування у
розмірі 80% загальної кошторисної
вартості та коштів громади, облас-
ного і місцевих бюджетів, зокрема:

капітальний ремонт СЛА в с.Бо-

берка (ІІ черга) – 375,0 тис.грн.;
капітальний ремонт ФАПу в

с.Шандровець – 1 млн. 90,0 тис.грн.;
капітальний ремонт СЛА в

с.Верхнє – 1 млн. 330,0 тис.грн.;
капітальний ремонт СЛА в

с.Ільник – 850,0 тис.грн.;
будівництво локальних очисних

споруд каналізації ДНЗ № 1 – 1 млн.
100 тис.грн.;

На 2017 рік подано 6 інвестицій-
них проектів на участь у конкурсі

проектів, що можуть реалізуватись
за рахунок коштів ДФРР, зокрема:

1. Завершення будівництва ЗОШ
І-ІІІ ст. на 360 учнівських місць в
с.Н.Яблунька Турківського району
Львівської області.

2. Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів
на 480 учнівських місць в с.Либо-
хора Турківського району Львівської
області.

3. Завершення реконструкції на-
вчального корпусу Лосинецької
ЗОШ І-ІІ ст. (подано заявку на фінан-
сування за рахунок коштів ДФРР).

4. Завершення реконструкції
культурно-медичного центру в
с.Розлуч.

5. Реконструкція приміщення
спортивного залу Явірської ЗОШ І-
ІІІ ст.

6. Реконструкція покрівлі Бо-
ринської комунальної міської лікарні

Окрім цього, подано проектні про-
позиції щодо фінансування у 2017
році будівельних робіт за рахунок
коштів субвенції з державного бюд-
жету на соціально-економічний роз-
виток окремих територій, зокрема
на реконструкцію приміщення під
стаціонарне відділення з паліатив-
ною та хоспісною опікою для пост-
ійного та тимчасового проживання
одиноких непрацездатних громадян
в м.Турка, реконструкцію приміщен-
ня спортзалу в Боринському НВК,
завершення реконструкції районного
Народного дому, реконструкцію на-
вчального корпусу Лімнянського
НВК.

На цей рік ініціативними гру-
пами громад району подано 35
мікропроектів на участь в облас-
ному конкурсі мікропроектів на
2017 рік.

Проводиться розроблення гене-
ральних планів населених пунктів
району. Два генеральні плани –
с.Кіндратів, с.Ясениця – розробле-
но та завершено, знаходяться в
стадії завершення с.Матків, с.Мох-
нате, с.Боберка. В стадії виготов-
лення – генеральні плани с.Сянки,
с.Беньова, с.Верхнє, с.Завадівка,
с.Лосинець, с.Верхнє Висоцьке.
Проводилися роботи з реставрації
пам’яток архітектури – церков у

селах Ісаї, Матків, Лопушанка.
Ремонт доріг
У 2016 році вдалося вирішити

наболіле питання, яке турбувало
жителів району протягом багатьох
років, а саме: проведення ремонту
автомобільної дороги національно-
го значення Львів-Самбір-Ужгород
на ділянці, що проходить по тери-
торії Турківського району. По дано-
му напрямку підрядною організацією
ТзОВ «Онур Конструкціон», із залу-
ченням сучасної дорожньої спец-
техніки, здійснено:

- влаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з
щебенево-піщаної суміші, укріпленої
цементом;

- влаштування вирівнюючого
шару із крупнозернистої асфальто-
бетонної суміші –  6 см;

За кошти, в сумі 5,0 млн.грн., ви-
ділених з обласної «Програми роз-
витку дорожньої інфраструктури і
фінансування робіт, пов’язаних із
будівництвом, реконструкцією, ре-
монтом та утриманням автомоб-
ільних доріг, на 2016 рік» проведено
ремонт доріг:

• Турка – Лопушанка, на суму
2360,0 тис.грн.

• Н.Висоцьке – Карпатське, на
суму 220,0 тис.грн.

• Н.Висоцьке – Багнувате, на
суму 120,0 тис.грн.

• Боберка – Бориня на суму
2000,0тис.грн.

• Штуковець – Яблунів на суму
200,0 тис.грн.

• с.Красне, вул. Л.Українки, на
суму 100,0 тис.грн.

На вищевказаних дорогах
здійснено розпушування, влашту-
вання кюветів, вирівнювання проф-
ілю та обкат проїзної частини.

На ремонт комунальних доріг у
2016 році, з районного бюджету ви-
ділено 341,0 тис.грн. для таких
місцевих рад: Боберківська, При-
сліпська, Шум’яцька, Завадівська,
Красненська, Бітлянська, Верхньо-
яблунська, Либохорська, Ільницька,
Ясеницька, Нижньояблунська, Вов-
ченська, Ісаївська та Нижньотурі-
вська.

На вищевказаних територіях
сільських рад проведено поточний
ремонт доріг та очищення кюветів.

У 2017 році заплановано провес-
ти ремонт доріг: Бориня-Мохнате,
Турка-Східниця, Турка-Ільник, Бори-
ня-Боберка, Нижнє Висоцьке-Кар-
патське, Нижнє-Верхнє та вул.Міц-
кевича в м.Турка, ну й, звісно, за-
вершити ремонт дороги національ-
ного значення Львів-Ужгород.

Пасажирські перевезення
Стосовно пасажирських переве-

зень, то слід зазначити, що у 2016
році відбувся конкурс на перевезен-
ня пасажирів міжміського сполучен-
ня, переможцем якого визначено
ТзОВ «Львівське АТП-14631» по 8
маршрутах, та ПП «Тур-Авто» – на
3 маршрутах. Є надія, що конкурен-
ція між ними покращить якість об-
слуговування пасажирів і не дасть
можливості безпідставно підвищу-
вати тарифи.

Енергозбереження
За 2016 рік бюджетними устано-

вами району спожито тільки 33,79
тис. куб.м. газу, що менше у 2,4 рази,
ніж у 2015 році, коли було спожито
81,08 тис.куб.м. газу.

Заборгованості зі сплати за спо-
житий природний газ бюджетними
установами немає.

У 2017 році заплановано по-
вністю відмовитися від споживан-
ня газу бюджетними установами
району.

Здійснено монтаж вуличного ос-
вітлення у селах Розлуч, Вовче,
Сянки та селищі Бориня.

Реалізовано проектів з енергоз-
береження на загальну суму 4,2
млн. грн. та надано кредитів з енер-
гозбереження на суму 1,4 млн.грн.

Вивезення та утилізація твер-
дих побутових відходів

Особлива увага у 2016 році була
приділена збиранню, вивезенню та
утилізації твердих побутових
відходів. На запит Турківської рай-
держадміністрації до Департамен-

Працівники ветмедицини Тур-
ківщини щиросердечно вітають
з 60-річчям, яке відзначав 15
лютого, Зеновія
Михайл овича
Цолигана – і
бажають ша-
новному ювіля-
ру довгих і щас-
ливих років
життя в міцно-
му здоров’ї, радості,
достатку та Господній опіці.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Матінка Божа з високо-

го неба
Дарує усе, чого лише тре-

ба:
Здоров’я міцного і щастя

без ліку,
Щасливого, доброго довго-

го віку.

Ë²ÒÍ² ËÞÄÈ
ÎÒÐÓ¯ËÈÑß ÃÀÇÎÌ

Минулого вівторка в реані-
маційне відділення Турківської
КЦРЛ у важкому стані було до-
ставлено двох жителів, що
мешкають по вул. Шептиць-
кого, м. Турка. Дідусь (1942 р.н.)
та бабуся (1944 р. н.) в своєму
помешканні отруїлися природ-
ним побутовим газом.

На щастя, медикам вдалося їх
врятувати. А вже в четвер сімей-
ство виписали з лікувального
закладу.

Дякувати Богу, що все обійшло-
ся без трагедій. Можна собі ли-
шень уявити, що б було, якби вчас-
но відвідати стареньких не прий-
шов  близький родич, або якби
хтось вирішив припалити цигар-
ку біля дверей квартири, напов-
неної газом.

Наш кор.
(Закінчення на 6 стор.)
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Тобто, якщо б на території Тур-
ківського району була створена
одна громада, то тоді би були
ліквідовані і райрада, і райдер-
жадміністрація, і сам район. Це
ми бачимо на прикладі вищез-
гаданих чотирьох районів в Ук-
раїні, які будуть ліквідовані. Ми-
нулого року, при обговоренні
Перспективного плану Турківщи-
ни, окремими політиками озву-
чувалася ідея об’єднання всіх
сільських рад в одну Турківську
громаду. До чого би це призве-
ло, тепер розуміють всі. Здоро-
вий глузд переміг, і Турківська
РДА подала пропозиції до Пер-
спективного плану в складі 4-х
громад, які і були затверджені
обласною радою. За словами
голови РДА Олександра Лабець-
кого: «Ми розуміли наперед,
якщо буде одна громада в ме-
жах району, то Турківський рай-
он точно зникне з карти Украї-
ни. Якщо в межах району буде
створено декілька громад, тоді
є шанс зберегти район, як це є в
наших сусідів у Польщі. Тому
райдержадміністрація активно
працювала з головами
сільських рад, агітувала їх до
створення кількох громад в ме-
жах району.»

Обласна влада підтримала
наші пропозиції, і відповідно до
Перспективного плану, затверд-
женого сесією Львівської облас-
ної ради та поданого  до  Кабі-
нету Міністрів  України,  у  Туркі-
вському районі  буде створено
чотири    громади:  Турківську
міську, Боринську селищну, Вер-
хньовисоцьку сільську та Ниж-
ньояблунську сільську.

Тепер у нас є всі підстави для
збереження району, оскільки
при реформуванні місцевого
самоврядування в Україні вра-
ховується досвід Польщі, де збе-
режено два гірські повіти: Бе-
щадський (населення 22 тис,
площа 1139 км.кв., 3 гміни) та
Ліський (населення 26,5 тис,
площа 834,9 км.кв., 5 гмін.).

Чому саме збережено гірські
повіти? А тому, що виконується
Європейська хартія місцевого
самоврядування та Європейсь-
ка хартія про захист гір.

Враховуючи це, райдержадм-
іністрація, та й районна рада,
протягом останніх двох років
направили десятки листів до
керівництва області та держави
і народних депутатів України з
пропозиціями при проведенні
адміністративно-територіальної

реформи зберегти гірський Тур-
ківський район, адже всі насе-
лені пункти нашого району ма-
ють статус гірських у відповід-

ності до Закону України «Про
статус г ірських населених
пунктів». Цим Законом визначе-
но основні засади державної
політики щодо розвитку гірських
населених пунктів та гарантії
соціального захисту громадян,
що у них проживають, працюють
або навчаються. Отже, комплек-
сне забезпечення соціально-
економічного розвитку даних
населених пунктів, яким надано
статус гірських, можливе тільки
в єдиному адміністративному
районі. У разі ліквідації гірських
районів їх мешканці, що прожи-
вають у віддалених селах та ху-
торах, для отримання адмініст-
ративних послуг та оформлення
необхідних соціальних виплат
будуть змушені долати значні
відстані складних гірських доріг.
Ці обставини, безумовно, уск-
ладнять життя місцевих жителів
та, як наслідок, можуть привес-
ти до соціальної напруги.

Що стосується децентралі-
зації влади, то вона передбачає
не ліквідацію районів, а переда-
чу повноважень з району до
об’єднаної громади, і вже тоді на

місці люди матимуть змогу отри-
мати всі адміністративні послу-
ги, а не їхати за довідкою до рай-
центру. Районні державні адмі-
ністрації будуть здійснювати
тільки контрольні функції.

Також мусується теза, що че-
рез створення госпітальних ок-
ругів, будуть ліквідовані райони.
Однак це не означає, що Турка
не може бути центром гос-
пітального округу. Так в Поста-
нові КМУ від 30 листопада 2016
р. № 932 «Про затвердження
Порядку створення госпіталь-
них округів» визначено, що гос-
пітальний  округ – це  функціо-
нальне  об’єднання  закладів
охорони здоров’я,  розміщених
на відповідній  території,  що  за-
безпечує  надання вторинної
(спеціалізованої) медичної до-
помоги населенню такої тери-
торії.

Зона обслуговування гос-
пітального округу визначається
своєчасністю прибуття до бага-
топрофільних лікарень інтен-
сивного лікування, що не повин-
но перевищувати 60 хвилин, та
повинна бути еквівалентна ра-
діусу зони обслуговування – 60
кілометрів, за умови наявності
доріг з твердим покриттям.

Зона обслуговування може
бути меншою, за відсутності

шляхів сполучення чи особливо-
стей рельєфу, які суттєво усклад-
нюють комунікації (ріки без
мостів, гори).

Центром госпітального округу
може бути населений пункт, що
географічно є найближчим до
центру округу, де розташована
багатопрофільна лікарня інтен-
сивного лікування.

Тут виникає питання, чи може
бути центром округу для наших
населених пунктів Самбір, якщо
відстань із Гусного чи Либохори
до Самбора – понад 100 км.
Зрозуміло, що в такому випадку
центром госпітального округу
мала б стати Турка, де є хороша
сучасна лікарня, яка обслуговує
не тільки жителів району, а й
спортсменів, учасників АТО та
людей з інвалідністю, що пере-
бувають у Західному реабілітац-
ійно-спортивному центрі Націо-
нального комітету спорту
інвалідів України.

Тож є надія, що Турківський
гірський район збережеться.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови

РДА

ÑÒÂÎÐÅÍÍß 4-Õ ÎÁ’ªÄÍÀÍÈÕ
ÃÐÎÌÀÄ – ØÀÍÑ ÇÁÅÐÅÃÒÈ

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Останнім часом почастішали чутки про ліквідацію Турківсь-

кого району і всі апелюють до слів, які в коментарі журналі-
стам сказав перший заступник Міністра регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства
В’ячеслав Негода. Він пояснив, що не бачить доцільності фун-
кціонування на території району, межі якого співпадають з
межами ОТГ, районної ради та районної державної адміністрації.
«В такому випадку виникає необхідність вирішити питання
про доцільність існування цього району як окремої адмініст-
ративно-територіальної одиниці. Сьогодні в Україні є чотири
таких райони: Лиманський – у Донецькій області, Народиць-
кий – у Житомирській, Старосинявський – у Хмельницькій та
Сновський – у Чернігівській області. Їхні території є повністю
територіями об’єднаних громад. У таких районах зникають
правові підстави для функціонування відповідних районних рад,
які, відповідно до Конституції України, є органами місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси тери-
торіальних громад сіл, селищ та міст, оскільки виключаєть-
ся можливість представлення таких спільних інтересів те-
риторіальних громад у зв’язку з їх фактичною відсутністю»,
– поінформував В’ячеслав Негода.

Зміна обліку газу
Андрій Лопушанський вніс законопроект, в

разі ухвалення якого споживачі
платитимуть не за одиницю об’єму (м3), а за

одиницю енергії (кілокалорія)
7 лютого 2017 року, за ініціативою народного депутата Ук-

раїни Андрія  Лопушанського, проведено засідання Підкоміте-
ту з питань газової, газотранспортної галузі та політики
газопостачання Комітету Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядер-
ної безпеки. Крім народних депутатів, у засіданні брали участь
представники Міністерства енергетики та вугільної промис-
ловості України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
HAK «Нафтогаз України», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Украгазви-
добування», ПАТ «Укртрансгаз», ДП «Укрметртестстан-
дарт» та інші спеціалісти даної галузі.

Одним з головних завдань порядку денного було обговорення
Проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок
природного газу» щодо запровадження обліку природного газу в
одиницях енергії» (автор –народний депутат України Андрій  Лопу-
шанський).

Сьогодні дуже часто надходять заяви щодо низької якості при-
родного газу, який надходить до помешкань людей. Є скарги, що
газ на плиті горить не синім, а жовтим чи червоним полум’ям, а
лічильник крутиться як скажений. Навіть порівнювали час заки-
пання одного і того ж чайника з однаковою кількістю води в Україні
та Італії. Слід зазначити, що в Україні та країнах Європейського

Союзу (далі - ЄС) діють різні стандартні умови, до яких здійснюєть-
ся приведення об’єму газу. Крім
того, облік природного газу в краї-
нах ЄС здійснюється не в одини-
цях об’єму, а в одиницях енергії.
Законопроектом передбачено
закріпити на законодавчому рівні
принцип встановлення вартості
обсягів транспортування, зберіган-
ня, розподілу та використання
природного газу, з урахуванням
його енергетичної цінності, шляхом
запровадження обліку в одиницях
енергії на основі вищої теплоти зго-
ряння.

Законопроектом передбачено:
з 1 липня 2017 року запроваджен-
ня обліку природного газу в оди-
ницях енергії одночасно з його
обліком в одиницях об’єму; з 1 липня 2018 року запровадження
проведення взаєморозрахунків суб’єктів ринку природного газу за
природний газ на основі обліку в одиницях енергії. Споживачі пла-
титимуть за спожиту енергію (практика розвинутих країн світу), а не
за спожитий об’єм (існуючий стан проблеми). Прийняття цього по-
ложення відновить соціальну справедливість при сплаті спожива-
чами за використаний природний газ, а також є важливою умовою
для приведення законодавства України у відповідність до законо-
давства Європейського Союзу.

Після проведення засідання, до законопроекту протягом 10 днів
мають поступити письмові пропозиції щодо його вдосконалення, а
вже тоді  буде продовжено процедуру законотворення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановну, дорогу, чуйну, і на-
прочуд щиру та турботливу лю-
дину – Оксану Петрівну Мельник
– від щирого
серця вітає-
мо з юві-
леєм! Нехай
Господь Бог
щедро дарує
Вам щасли-
ву і довгу до-
рогу, міцне
з д о р о в ’ я ,
любов і по-
вагу рідних, сімейне благополуч-
чя, Свою опіку і благословення.

Ваш ювілей – не тільки
Ваше свято,

Радіють Ваші рідні, й друзі
теж.

Хай Бог пошле іще років ба-
гато,

Здоров’я, щастя, радості
без меж.

Нехай добром наповнюєть-
ся хата,

Достатком, щирістю і со-
нячним теплом.

Хай буде вірних друзів в Вас
багато

Й прихильна доля огорта
крилом.

З повагою – Яна Крижанівсь-
ка, Світлана Сіданич, Люба Сли-
вар, Леся Вовчанчин, Руслана
Руденко і Олена Степанівна.

Добру і милу, щиру і турботли-
ву, найкращу у світі дружину,
маму і бабусю – Емілію Стефан-
івну Павлик  із
Завадівки –  з
нагоди пре-
красного життє-
вого ювілею
сердечно вітають
чоловік Михайло,
син Іван, дочка
Лілія, зять Віталій, онуки
Іринка і Маринка та бажають
люблячій ювілярці міцного здо-
ров’я – з роси і води, життєвих
сил і енергії, світлої радості, доб-
ра, миру, сімейного затишку і
благополуччя, поваги від людей,
любові від рідних, Божого благо-
словення на многії і благії літа.

Хай роки ідуть, а душа мо-
лодіє,

Онуки ростуть, а чоло не
сивіє,

Хай серце не знає печалі й
розлуки.

Хай радість приносять Вам
діти й онуки.

Матусю, наша рідна ненько,
За те, що нас добра навчи-

ли,
За те, що Ви для нас зроби-

ли,
Вам – найкращі в світі

квіти.
З любов’ю – чоловік, онуки

й діти.

23 лютого, четвер
З 9.00 до 16.00 год.

ДОРОГО КУПУЄМО
ВОЛОССЯ

натуральне – від 33 см, сиве,
фарбоване та шиньйони – від 45
см.

При здачі волосся від 40 см
стрижка оплачується

Годинники механічні
радянські, наручні у жовтих кор-
пусах на запчастини (вибірково).

Адреса: вул. Січових
Стрільців,50, перукарня  «Чаро-
дійка», м. Турка.



4 стор.  «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»        17 ëþòîãî 2017 ðîêó

ÇÎËÎÒ² ÇÅÐÍÀ ÍÅÁÅÑÍÎÃÎ
ÎÁÄÀÐÓÂÀÍÍß

Ця розповідь – про невтомного труда-
ря творчої ниви, яку він ось уже півсто-
ліття дбайливо засіває золотими зер-
нами небесного обдарування, помноже-
ного на виняткову працелюбність і са-
мовіддачу. Чи встиг уже читач ближче
познайомитися з головним редактором
Дрогобицького регіонального радіо
«Франкова земля» Йосипом Фиштиком
– заслуженим діячем мистецтв України,

членом національних спілок письмен-
ників і журналістів, діячем естрадного
мистецтва України, членом правлінь
Львівської обласної організації  НСЖ
України та Всеукраїнського об’єднання
«Письменники Бойківщини», віце-прези-
дентом Дому Європи у Києві,  поетом-
піснярем, переможцем багатьох твор-
чих конкурсів і пісенних фестивалів,
володарем низки почесних вітчизняних
та міжнародних відзнак і водночас ви-
нятково скромною, доступною, добро-
зичливою, щиросердечною  людиною,
що випромінює найшляхетніші людські
чесноти – порядність, скромність, доб-
роту?.. Коли ж такі думки не встигли
зігрітися сонцем, вельми бажаними в
часі будуть рядки, які самі просяться на
аркуші ще не дописаного паперу.

Це аж ніяк не патетика, викликана емо-
ційним спалахом хвилинного захоплен-
ня. Це – згусток моїх багаторічних спос-
тережень, особистісних вражень і
відчуттів. Бо наші життєві стежки-дороги
майже п’ять десятиліть стелились пара-
лельно і були та залишаються підпоряд-
кованими одній і тій же справі – служін-
ню Слову.

Працюючи свого часу редактором га-
зети рідного Турківського району , я мав
щастя розгледіти у перших, ще несміли-
вих дописах випускника Верхньовисоць-
кої середньої школи Йосипа Фиштика ту
Божу іскру, яка згодом – через роки і де-
сятиліття – засяяла яскравою зорею в

Штрихи до творчого портрета заслуженого діяча мистецтв України,
поета-пісняра, радіопубліциста,  громадсько-культурного діяча

Йосипа Фиштика – із нагоди 50-річчя його творчої діяльності.

ÃÀÐÌÎÍ²ß  ÌÈÑÒÅÖÜÊÎ¯

Всевишній наділяє певним талантом кожного, хто з’являється на світ Божий. А
вже від того, як людина розпорядиться цим небесним даром, - чи розвине і при-
множить його щоденною копіткою працею і постійним самовдосконаленням, а чи
змарнує через лінощі і недбальство, - залежить, який слід залишить вона, йдучи
по землі. Хліборобові вклоняється золоте колосся. Садівника вітають плодами
виплекані дерева. Лікар повертає хворим радість повноцінного життя. Тепло за-
тишного житла дарує людям будівельник. А митець зворушує, надихає, спонукає,
звеселяє і хлібороба, і садівника, і лікаря, і зодчого, залишаючи у серці кожного
невимовні почуття піднесення й одухотвореності…

зеніті не тільки високопрофесійної жур-
налістики, але й задушевної пісенної
поезії. Тоді ж, у далекому 1968 році, струн-
кого, з піднесеним поглядом юнака, твор-
чий доробок якого був пошанований на
одному із святкових редакційних заходів
на честь Дня преси, запросив на штатну
посаду кореспондента. Перед тим Йосип
встиг попрацювати завідувачем клубу в
рідному селі Верхнє Висоцьке і відзна-
чився як здібний організатор і мистець-
кий керівник одного з кращих колективів
художньої самодіяльності району. За не-

повних дев’ять місяців культосвітня уста-
нова під орудою Йосипа Фиштика була
удостоєна високого звання – закладу
відмінної роботи.

Хтозна, може саме тоді в юній роман-
тичній душі зародився потяг до піснетво-
рення, бо «наспівав» аматорам сцени
свій вірш про найвищу в цьому куточку
Карпат гору Пікуй, а талановита одно-
сельчанка Галина Громик зворушливо
виконала уже прем’єрну пісню на рай-
онній олімпіаді. Це був, мабуть, найпер-
ший спалах особливого стану щемливої
душі, який зветься творчим натхненням.
З плином часу такі поетично-пісенні
зблиски  спалахуватимуть знову й знову і
привернуть увагу професійних компози-
торів і співаків. Але це буде згодом…

Приступивши до праці в редакції, Йо-
сип робив досить упевнені кроки на шля-
ху творчого зростання – писав замітки,
кореспонденції, статті про цікаві новини,
події, факти. Невдовзі газета надрукува-
ла його перший нарис «Яворовий цвіт» -
досить вправну як для початкуючого ав-
тора художньо-документальну оповідь
про трудові династії віддаленого гірсько-
го села. Після виходу газети з цією публі-
кацією до редакції завітав директор Вер-
хньовисоцької десятирічки Михайло Йо-
сипович Фігель, щоб привітати свого ви-
хованця з вагомим творчим успіхом. Па-
м’ятаю, як заіскрилися очі зніяковілого і
розгубленого від несподіванки юнака, що
опинився в міцних обіймах улюбленого

педагога.
— Йосип міг би стати фахівцем будь-

якого профілю, - ділився думками дирек-
тор школи. – Вчився старанно, має ґрун-
товні знання як з предметів гуманітарно-
го циклу, так і з математичних дисциплін.
Одні вчителі радили йому поступати в
медичний інститут, - мовляв, не маємо ще
жодного свого лікаря, - інші твердили, що
він – вроджений філолог, ще інші – май-
бутній інженер. Я ж напророчив йому
журналістику. Сподіваюсь, не помилив-
ся?

— Ми обидва не помилились, - підтвер-
див я сподівання досвідченого педагога,
що по-батьківськи  переймався долею
свого здібного учня.

То був період становлення нового твор-
чого колективу районної газети після чер-
гової радянської адміністративної ре-
форми і відновлення Турківського райо-
ну. Оскільки випускники факультету жур-
налістики – вихідці з інших місцевостей –
не затримувалися тут через віддаленість,
бездоріжжя й інші побутові незручності,
ми взяли курс на підготовку своїх, місце-
вих кадрів, вишукуючи з-поміж наших по-
заштатних дописувачів найздібніших,
найобдарованіших. Таким шляхом у про-
фесійну журналістику, окрім Йосипа Фиш-
тика, прийшли Йосип Созанський, Михай-
ло Ільницький, Микола Миньо, Юрій Дя-
кович, Ярослав Саварин, Петро Савчак,
Оксана Назар, Оксана Коцур. Усі вони,
за рекомендацією редакції, здобули вищу
журналістську освіту – хтось заочно, дех-
то стаціонарно. Кожен зреалізував себе
як творча особистість, усі стали членами
Національної спілки журналістів України,
деякі закріпилися в обласних і централь-
них засобах масової інформації, троє ко-
лишніх турківчан здобули звання заслу-
жених журналістів України. Але пальму
першості в неофіційному творчому зма-
ганні, за визначенням самих його учас-
ників, й досі надійно утримує Йосип Фиш-
тик – перший і наразі єдиний з цієї когор-
ти заслужений діяч мистецтв України.

Відслуживши в армії, де активно
співпрацював з військовою пресою, Йо-
сип Фиштик захотів спробувати себе в
новій творчій іпостасі – в радіожурналі-
стиці. Але якщо стежку до газети прокла-
ли його публікації як позаштатного сілько-
ра, то про специфіку радіо міг судити хіба
що з передач так званої домашньої рад-
іоточки. Як же підступитися до здійснен-
ня нового професійного наміру? Будучи
людиною розважливою, яка не робить
поспішних, необдуманих кроків, вирішив
спочатку зайнятись відповідною само-
підготовкою.

На жаль, грунтовних методичних чи
практичних посібників з радіожурналісти-
ки на той час знайти не вдалося, зате
натрапив на оголошення: «Трускавець-
кому екскурсійно-туристичному бюро
потрібні екскурсоводи…», далі значився
перелік вимог до претендентів на ва-
кантні посади. Так ось де, сонячним про-
мінцем майнула думка, можна було б
відшліфувати дикторську майстерність,
відточити інтонаційні відтінки голосу, на-
бути навиків діалогу зі слухачами, навчи-
тися імпровізації набутими знаннями…

Успішно пройшовши відповідну співбе-
сіду і практичні випробування, став Йо-
сип Іванович проводити екскурсії для
відпочивальників трускавецьких оздо-
ровниць, що приїздили сюди з усіх ку-
точків України, і тепер уже  країн близь-
кого та далекого зарубіжжя, розповідав
їм про історію, культуру, економіку, звичаї
і традиції цього самобутнього краю.

- Не знаю, чи це був збіг обставин, чи
Господнє провидіння, - задумливо згадує
Йосип Фиштик, - але після однієї з екс-
курсій по старовинному Дрогобичу   мене
глибоко пройняла дивовижна внутрішня

Дорогу і люблячу дочку, дружину і мату-
сю – Олену Василівну Риштей,  жительку
с. Н.Висоцьке – з днем народження щи-
росердечно вітають
мама Софія, чоловік
Іван, дочки Христи-
на, Мар’яна та Ірина
і бажають іменин-
ниці міцного здоро-
в’я – з роси і води,
світлої радості в
житті, любові, дос-
татку, рясних Божих
благословінь.

Хай збудеться
все, що Ти хочеш,

Хай збудеться
все, що чекаєш.

Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти собі прокладаєш.
Хай буде удача в усьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

Дорогих, люблячих, турботливих тата і
маму, дідуся і бабусю з с. В.Ви-
соцьке – Данила Йосифови-
ча і Марію Данилівну Гу-
ляків – із 70-річним юві-
леєм вітають син Мар’ян
із дружиною Софією,
онучка Надія і бажають їм
міцного здоров’я, родинно-
го тепла, Божого благосло-
вення.

Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі, світлі многії літа.

Від щирого серця вітають із 70-річним
ювілеєм дорогих маму і бабусю, тата і
дідуся із с. В.Висоцьке
– Марію Данилівну і Да-
нила Йосифовича Гу-
ляків – син Павло з
дружиною Марією, ону-
ки Юрій і Мар’ян.

Бажаємо Вам міцно-
го здоров’я, радості, добра,
Божого благословення на
многії літа.

Хай Бог милосердний з високого
неба

Пошле Вам усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ сердечно вітають з
ювілейним днем народження
медсестру Верхньояблунсь-
кої АЗП – Любов Василівну
Данило – і бажають ша-
новній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, ро-
динного благополуччя,
Божої опіки.

Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю за Вас благаєм,
Щоб Своїм Покровом обняла.

Дорогого похресника – Миколу Степа-
новича Пазюка, жителя
Турки, з днем народжен-
ня  вітає хресна мама
Лідія.

Від щирого серця ба-
жаю Тобі міцного здоро-
в’я, щоб Твій життєвий
шлях був чистий і ясний, як
сонце, щоб щастя і радість суп-
роводжували Тебе у житті, а поруч завж-
ди були вірні друзі і просто хороші люди.
Многая і благая Тобі літ.

Хай Матір Божа Тебе охороняє,
А Господь щастя й здоров’я посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки –
На добрі і довгі безхмарні роки.
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ÁÀÃÀÒÎÃÐÀÍÍÎÑÒ²
енергетика міста Франкової юності. Не-
вдовзі саме тут мені запропонували очо-
лити місцеве радіо. Час біг, як жарка літня
мить. Не віриться, що відтоді промайну-
ло понад чотири десятиліття…

Й справді, мало хто з колег майстра
Слова може похвалитися таким трива-
лим періодом безперервної і такої про-
дуктивної праці на одному місці, та ще й
на знаковій відповідальній посаді. Зви-
чайно, були на тому відрізку часу спокус-
ливі пропозиції перебратися до облас-
ного центру, ба навіть столиці (київські
митці свого часу були готові сприяти Йо-
сипові у вирішенні житлово-побутової
проблеми),  але він серцем і душею при-
кипів до міста, вулицями якого колись
ходили Іван Франко, Василь Стефаник,
Лесь Мартович… Тут він зустрів кохану
дружину, тут ніби поріднився зі своїми ра-
діослухачами – і нині вже не уявляє себе
поза цим середовищем. Хіба що поділяє
свій життєвий шлях, наче документальну
кінострічку, на дві серії: до і після прого-
лошення Незалежності України.

Â²ÒÅÐ ÎÁÍÀÄ²ÉËÈÂÈÕ
ÏÅÐÅÌ²Í

Наше з Фиштиком покоління вийшло з
журналістики, затиснутої лещатами кому-
ністичної ідеології, прискіпливої цензури,
де все було регламентовано грубезним
московським циркуляром, під грифом
«таємно», що зберігався у сейфі кожного
головного редактора як суворий перелік
заборонених до публікації тем. Там усе
мало свої межі, що вимагали гальмуван-
ня власних думок, пригнічення своїх при-
родних почуттів. Там усе було підпоряд-
коване одній течії, а той, хто пробував
пливти проти неї, неодмінно тонув у її ка-
ламутних водах.

У кожному випуску газети, в кожній ра-
діопрограмі чи телепередачі мала бути
порція хвали комуністичній партії за ніби-
то щасливе життя народу. Дозволялась
вибіркова критика недоліків, але тільки
за погодженням «згори». І боронь Боже
–  вияву своєї любові до отчої землі, ма-
теринської мови, нашої історичної пам’-
яті, глибинних народних звичаїв і тра-
дицій, непроминальної слави борців, які
полягли за волю рідної держави. Все це
неодмінно трактувалось як пропаганда
українського буржуазного націоналізму і
тягло за собою сумні наслідки.

У такій задушливій атмосфері потрапив
у розряд неблагонадійних й автор цих
рядків. Не чекаючи «оргвисновків», я
звільнився «за власним бажанням» з
посади редактора районної газети, на
якій протримався півтора десятка років,
і перейшов на рядову посаду кореспон-
дента львівської обласної газети «Вільна
Україна». Буваючи час від часу у відряд-
женнях на Дрогобиччині, з цікавістю слу-
хав по радіо знайомий, упевнений та
близький мені голос і щиро радів твор-
чим успіхам Йосипа Фиштика. А при осо-
бистих зустрічах, у довірливих бесідах ра-
див йому бути обачливим, не наражатись
на «гострі кути», аби при можливості вбе-
регти себе від неприємностей і неперед-
бачуваної розправи. Вже згодом я дізнав-
ся, що для цих застережень були серй-
озні підстави, адже за неблагонадійність,
на початку п’ятдесятих минулого століття
Йосипового дядька Семена, тітку Кате-
рину та племінницю Марію, якій ще й
шістнадцять не сповнилось, було виве-
зено у Сибір на каторгу. Двоюрідного бра-
та Василя, у дев’ятнадцятирічному віці,
«червонозоряні визволителі» розстріля-
ли на подвір’ї рідної хати. Мине не одне
десятиліття, і Йосип Фиштик у лірико-
філософській поезії «Бджоли» (дядько
Семен частенько вгощав його у ранньо-
му дитинстві ароматним медом) узагаль-
нить образ Господньої комахи, яка спо-
нукає людину до щасливої мирної праці
на своїй благословенній землі.

ÒÀÊ ÁÓËÎ…
І здавалось – не буде цьому ні кінця, ні

краю. Аж тут несподівано дмухнув свіжий
вітер обнадійливих перемін: почалася
горбачовська «перебудова», «демокра-
тизація суспільства». Магічне слово
«гласність» давало стільки надій на сво-
боду, що здавалось, у грудях було тісно.
На той час у редакції газети «Вільна Ук-
раїна» появилась вакансія заступника
головного редактора. Зазвичай на цю
посаду обком компартії призначав
«свою» кандидатуру, але цього разу ко-
лектив журналістів, вдихнувши пригорщі
перебудовчого повітря, став на дибки:
будемо обирати заступника самі – демок-
ратично, таємним голосуванням, на аль-
тернативній основі. Невдовзі Львівське
обласне радіо передало незвичну для
того часу новину: «У редакції обласної
газети «Вільна Україна» відбулися збо-
ри трудового колективу, на яких таємним
голосуванням з чотирьох кандидатур об-
рано заступника головного редактора.
Ним став Павло Лехновський, який пра-
цював власним кореспондентом цієї га-
зети, а перед тим – редактором Турківсь-
кої районної газети».

Щойно про цю подію в ефірі прозвуча-
ла інформація, Йосип Фиштик першим
телефоном тепло привітав мене з підви-
щенням «за довірою колективу» (колись
він болісно сприйняв моє пониження «за
власним бажанням»), а принагідно по-
відомив цікаву звістку – кілька днів тому
повернувся з Москви, був на стажуванні
на кафедрі зарубіжної журналістики у
телерадіоцентрі «Останкіно». «Вражень,
- говорив, - багато, поділюсь при
зустрічі…»

Поділитись справді було чим. Йому ви-
пала нагода бути живим свідком, і в
якійсь мірі – співучасником зародження
на всесоюзному телебаченні популярної
програми «Взгляд». Посланець з украї-
нської Галичини блискуче виступив у пе-
редачі з власною розвідкою «Трускавець
прорубав вікно у Європу», ще не відчува-
ючи того, що колись він стане першим в
Україні автором чудової пісні «Євродім»
і з такою ж назвою аудіоальбому з кра-
щими пісенними творами. А на хвилях
російськомовних каналів звучатиме цикл
його патріотичних пісень виключно украї-
нською мовою.

Це був справжнісінький розгул демок-
ратії: прямий ефір, живе, безтекстове, а
отже – не цензуроване слово, незвично,
по-домашньому розкуті телеведучі –
Влад Лістьєв, Олександр Любімов, Олек-
сандр Політковський… «От би й собі так
– сісти біля мікрофона з цікавою люди-
ною, розговорити її і вголос роздумувати
разом з нею, а значить – разом зі слуха-
чами, над нашим життям-буттям, аналі-
зувати наше минуле і мріяти про май-
бутнє», - линув думками, повертаючись
до Дрогобича, аби одразу поринути в ро-
боту по-новому. Але попереду була ще
запланована творча зустріч з автором і
ведучим іншої популярної програми «До
и после полуночи» Володимиром Мол-
чановим. Його інтелігентність, глибока
обізнаність, дивовижна ерудиція, уміння
вже першою, вступною фразою приворо-
жити слухача і тримати його в полі роз-
думів і відчуттів аж до закінчення пере-
дачі і ще довго після неї – все це вражало
і теж стало зразком для наслідування,
підтверджуючи справедливість слів ста-
рогрецького філософа Платона, що був
учнем мудрого Сократа: «Красномовство
– це мистецтво управляти людськими
думками». Доцент Львівського держуні-
верситету імені І. Франка Віктор Рябий у
1989 році в статті «Від дилетантизму до

професіоналізму», що була надрукована
в одному з авторитетних галузевих ви-
дань, відзначаючи творчий доробок сво-
го колишнього улюбленого студента Й.
Фиштика, радив молодим журналістам
вчитися  збагати правду життя у такому
ключі, як це робив його учень.

У той обнадійливий час, що передвіщав
рішучі суспільні переміни – бо імперія
«Радянський союз» дала глибокі тріщи-
ни і вже дихала на ладан – дрогобицьке
радіо першим в Україні, серед радіос-
танцій такого типу, запровадило прямі
ефіри. Головний редактор Йосип Фиштик
запрошував до відкритого мікрофона ак-
тивістів відновлюваних і новостворюваних
громадських організацій – «Просвіти»,
«Народного руху», «Союзу українок», на-
уковців, освітян, діячів культури і мистец-
тва краю – і разом зі своїми співрозмов-
никами розмірковував над актуальними
проблемами тогочасного життя-буття,
спонукаючи радіослухачів до жвавої роз-
мови  у живому ефірі.

Через рік такої плідної суспільно-інте-
лектуальної праці на базі дрогобицького
радіо успішно пройде знаковий семінар-
зустріч з керівниками радіоредакцій
кількох колишніх республік. Фахівці висо-
ко оцінять цілеспрямовану діяльність
дрогобицької редакції під орудою Йоси-
па Фиштика, яка невдовзі стане повноп-
равним підрозділом «Держтелерадіо»
України.

«Ми шукали ключів до людських сер-
дець, шукали ту «живу воду», яка б про-
будила людей від сплячки, вселила в їх
душі добро, творчу енергію, вивільнила
замулені духовні джерела і зняла комун-
істичну полуду з очей», - з якимсь особ-
ливим трепетом згадує Йосип Фиштик цю
пору. Такою ж «благородною, живою во-
дою» стала національна ідея – ідея по-
будови власної держави, яка, наче світан-
кова зірниця, появилася з проголошен-
ням нашої Незалежності й ось уже третє
десятиліття кличе українців до самовідда-
ної, наполегливої, продуктивної праці.

«Не таким гладким і коротким, як га-
далось, виявився шлях від проголошен-
ня незалежності до практичного втілен-
ня споконвічної української мрії», - вва-
жає Йосип Фиштик. Як це не прикро, ще
й досі наша держава не позбавлена заз-
іхань на її соборність і суверенність. Як
зауважив хтось із сучасників, «ворожін-
ня на ягнятку» продовжується ціною крові
наших братів і синів, Героїв Небесної
Сотні, які віддали своє життя у тяжкій
боротьбі з ворожими північними зайда-
ми.

У цих роздумах немовби сфокусовано
розмаїття тематики і глибина змісту про-
грам дрогобицького радіо впродовж усь-
ого періоду українського відродження. До
речі, нова назва – радіо «Франкова зем-
ля» - закріпилася з подачі його незмінно-
го головного редактора одразу після
прийняття Верховною Радою Декларації
про Незалежність України.

Тоді ж у Львові відбулася бурхлива
звітно-виборча конференція обласної
організації Спілки журналістів України,
делегати якої – представники редакцій
усіх газет, радіо, телебачення, видавництв
– послали у відставку тодішнє керівницт-
во і таємним голосуванням, на альтер-
нативній основі обрали нові керівні орга-
ни – правління, ревізійну комісію, утво-
рили різні творчі секції. Посаду голови
обласної організації Спілки журналістів
довірили мені, а Йосипа Фиштика обра-
ли членом правління і керівником секції
радіожурналістів області. Отже, наші
шляхи-дороги знову зійшлися – тепер уже
на ниві творення нової української жур-
налістики.

Павло ЛЕХНОВСЬКИЙ,
перший голова Львівської обласної

організації  НСЖУ, заслужений жур-
наліст України, поет-пісняр.

Закінчення у наступному номері.

Турківчанина – Олександра Олександ-
ровича Яворського – із 30-річчям від дня
народження сердечно вітають батько
Олександр і вся велика родина. Дорого-
му і люблячому юві-
лярові вони бажа-
ють щастя, здоров’я,
удачі, миру, любові.

Тож вітаєм з юві-
леєм щиро,

Бажаєм радості,
достатку і добра.

Здоров’я міцного,
злагоди і миру,

Щоби Мати Божа
Тебе берегла.

А Господь хай Тобі посилає
Щасливі й незабутні дні.
Ангел-охоронець хай з плеча не

злітає,
Завжди допомагає в дорозі й труді.

Дорогого і люблячого зятя, кума, хрес-
ного тата, жителя с. Буковинка – Віталія
Мироновича Комарницького – з ювілеєм
щиро вітають тесть Володи-
мир, теща Люба, кум Петро
і кума Марія, похресниці
Ольга, Василина, Вікторія,
кум Михайло, Наталка, Во-
лодимир і маленька Со-
фійка і бажають ювіляру
неба безхмарного, на-
строю гарного, щастя без
ліку і довгого віку.

Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу

путь.

Сердечно вітаємо із 55-річчям, яке свят-
кує 18 лютого, дорогого і люблячого чоло-
віка, батька і дідуся – Анатолія Юрійовича
Калинича з с. Нижнє – і бажаємо дорогій
нам людині міцного здоров’я, невичерп-
ної життєвої енергії, світлої радості в житті,
миру, достатку, Божого благословення на
многії і благії літа.

Наш люблячий,
рідний, найкращий у
світі,

З Вами нам завжди
затишно й світло.

Ви – гарний госпо-
дар  і дідусь чудовий,

Даруєте турботу
і море любові.

Спасибі за ласку,
за руки умілі,

Що вмієте підтри-
мати словом і ділом.

Із Вами у домі надійно і щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю – дружина Катерина, доньки

Ірина і Наталія, зяті Петро та Іван, сини
Степан, Тарас і Мар’ян, онуки Христинка,
Василинка і Євгенчик.

Сердечно вітаємо із піввіковим юві-
леєм нашого дорогого чоловіка і татуся –
Віктора Степановича Журавчика – жи-
теля с. Ільник.

Бажаємо люблячому юв-
ілярові міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в
житті, достатку, миру, добра,
Божого благословення на
многії літа.

Хай Бог милосердний з
високого неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю – дружина Наталія, сини

Сергій та Іван.
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ту екології та природних ресурсів
Львівської облдержадміністрації,
виділено кошти з обласного фонду
охорони навколишнього природно-
го середовища, в сумі 1200,0
тис.грн., які були передані на закуп-
івлю транспортного засобу для ви-
везення твердих побутових
відходів Турківській міській раді,
якою було придбано автомобіль
«КАМАЗ».

На суму 506,0 тис.грн., виділених
з обласного фонду охорони навко-
лишнього природного середовища,
закуплено 80 контейнерів для
сміття 11-ом сільським радам. Та-
кож три сільські ради, за результа-
тами конкурсу «Екологічно чистий
населений пункт», отримали по 20,0
тис.грн., за які придбали контейне-
ри для сміття та влаштували май-
данчики для розміщення контей-
нерів.

Покращується екологічна ситуа-
ція в районі. Протягом року органі-
зовувались місячники благоустрою
та озеленення, залучались жителі,
зокрема і працівники райдержадмі-
ністрації, для прибирання берегів та
придорожніх смуг. Тісна співпраця
налагоджена із приватним підприє-
мцем Олегом Юськівим, який
здійснює роздільне збирання сміття,
що дає змогу приватним домогос-
подарствам реалізовувати накопи-
чені відходи та отримувати за них
кошти.

У 2017 році планується закупити
ще один транспортний засіб для
вивезення твердих побутових
відходів та контейнери для сміття.
З цією метою в Департамент еко-
логії та природних ресурсів облдер-
жадміністрації було надіслано запи-
ти щодо виділення з обласного фон-
ду охорони навколишнього природ-
ного середовища кошти в сумі
1400,0 тис.грн.

Сільське господарство
Сільськогосподарське виробниц-

тво в районі зосереджено в 15 161
особистому селянському госпо-
дарстві.

Станом на 1 січня 2016 року чи-
сельність поголів’я ВРХ становить
23 620 голів, з них: корів - 14 858,
що є найбільшим показником в об-
ласті, свиней – 8 600, овець і кіз –
1301, птиці – 99 700.

Виробництво валової продукції
тваринництва у 2016 році за стано-
вить 187,2 млн. грн., що більше про-
ти минулого року на 6,4 %.

Протягом травня - листопада
2016 року закуплено 1482,3 тонни
молока від населення, що є більше
проти минулого року на 179,3 тон-
ни. За продане молоко населення
отримало 5 млн 259,5 тис. грн.

22 жовтня 2016 року в селі Нижнє
Гусне відкрито молокопереробний
цех з виготовлення сирів, потужні-
стю переробки 5 тонн молока за
зміну. Для будівництва цеху ТзОВ
«Еко Газда» було з власних джерел
залучено фінансування інвестицій
на суму 12 млн. грн.

У 2017 році планується розшири-
ти виробництво молочної продукції,
а також створити інші переробні
цехи. Будемо працювати над
відновленням роботи молокозаго-
тівельно - збутового кооперативу
МЗЗК «Над Сяном», який би прово-
див реалізацію молока від населен-
ня молокопереробному цеху ТОВ
«Еко-Газда», а також над виконан-
ням проекту розвитку молочного
бізнесу у Турківському районі «Мо-
лочний кооператив», ініційованого
департаментом агропромислового
розвитку Львівської ОДА на 2016-
2018 роки, що передбачає створен-

ня двох молокопереробних цехів з
виробництва бойківського сиру,
відкриття 25 заготівельних пунктів,
в яких зможуть реалізувати свою
молочну продукцію особисті се-
лянські господарства. Для покра-
щення генетичного потенціалу по-
голів’я ВРХ планується відкрити до
4 функціонуючих ще 5 пунктів штуч-
ного осіменіння корів і телиць у се-
лах Гусне, Нижнє Висоцьке, Комар-
ники, Ільник, Боберка.

Розпочався процес загосподарю-
вання земель сільськогосподарсь-
кого призначення. Так в селі Комар-
ники фермерським господарством
«ЕКОСВЕСТ» в минулому році за-
саджено малину на ділянці 3 га, а у
2017 році планується засадити ма-
линою ще на площі 10 га. Дане гос-
подарство восени минулого року
також виорало площу 50 га на те-
риторії Розлуцької та Явірської
сільських рад, які весною будуть
засіяні ярими зерновими культура-
ми.

Активну роботу щодо запровад-
ження на селі нових форм господа-
рювання проводить сільськогоспо-
дарський кооператив «Вулкан»
(смт. Бориня), зокрема родина Ко-
марницьких щодо виробництва
твердого сиру «Бойківський», на-
півтвердого сиру у льняній олії та
випічки бездріжджового хліба із бо-
рошна грубого помелу «Цісарсь-
кий».

Соцзахист
За 2016 рік в управління соцза-

хисту РДА звернулося 13094 гро-
мадян району щодо надання їм соц-
іальної допомоги, в т.ч. за призна-
ченням субсидій на тверде паливо,
скраплений газ та ЖКП звернуло-
ся 3849 сімей, яким нараховано 12,5
млн. грн.

Загальні нарахування соціальних
допомог за 2016 рік склали 175 млн.
грн.

Виділено понад 300 тис. грн. для
відшкодування витрат на прове-
дення поховання осіб, які не заст-
раховані в системі загальнообов’-
язкового державного соціального
страхування та не досягли пенсій-
ного віку.

У службі у справах дітей райдер-
жадміністрації перебуває на обліку
54 дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування.

Значна увага приділяється реа-
лізації державних гарантій соціаль-
ного захисту ветеранів війни, за-
безпечення інвалідів усіх груп та
категорій необхідними протезно-
ортопедичними виробами, засоба-
ми пересування та реабілітації, за-
безпечення та розподілу санатор-
но - курортних путівок. Статус ве-
терана війни надано 1641 особам,
в т.ч.:інваліди війни – 88 чол. (в т.ч.
6 – учасники АТО), учасники бойо-
вих дій - 414 чол., учасники війни –
921 чол., сім’ї загиблих та померлих
військовослужбовців – 218 чол.

Виплачена одноразова допомога
демобілізованим воїнам, які повер-
нулися з АТО – 171 особі, на суму
513 тис.грн. Виплачується щомісяч-
на адресна допомога дітям, батьки
яких загинули в АТО, у розмірі
2500грн. На встановлення пам’ят-
ників загиблим учасникам АТО вип-
лачено 223,7тис.грн. Виплачена
компенсація на придбання житла
сім’ям загиблих учасників АТО, на
суму 1,1 млн.грн.

Учасниками АТО подано 211 звер-
нень про надання дозволу на роз-
роблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
на території району, з них: розгля-
нуто і надано 200 дозволів на відве-
дення, з них 126 земельних ділянок
передано у власність воїнам АТО, і

вони отримали право власності на
дані земельні ділянки.

Визначено 2 масиви земельних
ділянок для індивідуального садів-
ництва на території Нижньотурівсь-
кої та Вовченської сільських рад, 3
масиви земельних ділянок – для
індивідуального дачного будівниц-
тва на території Нижньовисоцької,
Явірської та Завадівської сільських
рад. Продовжується пошук вільних
масивів в інших населених пунктах,
зокрема Турці, Прислопі, Яворі,
Нижній Яблуньці, Завадівці.

Освіта
У районі функціонують 50 на-

вчальних закладів, в яких навча-
ються 5593 учні. Кількість учнів по-
рівняно з попереднім навчальним
роком зменшилася тільки на 26
учнів. Нам вдалося зберегти всі
освітні заклади.

Продовжується курс на омолод-
ження педагогічних кадрів. Молоді
кадри - наше майбутнє! Серед пе-
дагогів – 22% віком до 30 років
відносно 16% – у 2015 році.

Високий рівень знань під час ЗНО
підтвердили 37 випускників - 17.5%
від загальної кількості. За резуль-
татами ЗНО, всі 9 претендентів на
нагородження медалями показали
високий рівень навченості і
підтвердили свої знання, що є найк-
ращим показником в області.

У 2016 році почався процес ство-
рення опорних шкіл на базі Боринсь-
кого та Турківського НВК.

Дошкільним вихованням охопле-
но 769 дітей, в т.ч. дітей, віком від 3
до 6 років – 34%; з них у місті -  52%,
а в селі -  15%.

Продовжується програма комп’-
ютеризації навчальних закладів рай-
ону. Закуплено 41 комп’ютер для 17
ЗНЗ, на суму 518,3 тис.грн., в т.ч. і
за кошти Уряду КНР, 5 мультимедій-
них комплексів для Боринського
НВК (опорний заклад) та за спон-
сорські кошти ТзОВ «Онур» – 6 ком-
п’ютерів для Сянківської ЗОШ І-ІІ ст.

Підключено до мережі Інтернет 28
ЗНЗ району, з них у 2016 році - 21,
ведеться робота з підключення до
мережі Інтернет інших навчальних
закладів.

Облаштовано внутрішні туалети
у Красненській ЗОШ І-ІІ ст., Ластівк-
івському НВК, Розлуцькому НВК, до-
облаштовано санвузли у Лімнянсь-
кому НВК (молодші класи), Жуко-
тинській ЗОШ І-ІІ ст., Шандровець-
кому НВК, проведено реконструк-
цію внутрішніх туалетів у Турківсь-
кому НВК. На даний час 25 шкіл об-
ладнані внутрішніми туалетами.

Закуплено спортінвентар для
шкіл, на суму 127,6 тис. грн., в т.ч.
м’ячів футбольних – 125, м’ячів во-
лейбольних – 65, м’ячів баскетболь-
них – 60, сіток волейбольних – 46.

Оздоровлено 560 дітей району, в
т.ч. в мовних таборах – 190 дітей. В
рамках акції «Схід та Захід разом»
оздоровлено 25 дітей з Донецької
області та прийнято 50 дітей з Лу-
ганської області – в рамках акції
«Святкуймо Великдень разом». В
літній період 2016 року організова-
но ознайомлення учнівської молоді
району з діяльністю Львівського
відділення молодіжної організації
«Пласт», що проводила таборуван-
ня в селі Бітля.

Охоплено екскурсійними поїздка-
ми у музеї Львівщини 350 учнів рай-
ону.

Охорона здоров’я
Мережа лікувальних закладів

району складається із Турківської
КЦРЛ, Боринської КМЛ, 55 ФАПів та
13 лікарських амбулаторій.

У райлікарні другий рік успішно
працює анестезіологічне відділення
з ліжками інтенсивної терапії

«Штучна нирка», в якому минулого
року зроблено 623 процедури для
хворих.

Серед суттєвих досягнень ме-
диків є те, що акушерсько-гінеколо-
гічне  відділення Турківської КЦРЛ на
рівні UNISEF і ВОЗ уже вдруге акре-
дитовано як «Лікарню, доброзичли-
ву до дитини», введено в експлуа-
тацію біотал на території лікарні.

Основними завданнями в галузі
охорони здоров’я на 2017 рік є ство-
рення госпітального округу з цент-
ром у м. Турка, введення в експлу-
атацію ІІІ черги хірургічного відділен-
ня Турківської КЦРЛ; капітальний
ремонт та введення в експлуата-
цію ЛА ЗПСМ в с.Лімна, у приміщенні
колишнього дитячого садка.

Спорт
У районі проводиться багато

різноманітних змагань, завдяки рай-
онній Програмі розвитку сільського
спорту, та зокрема футболу, у
сільській місцевості 18 команд взя-
ли участь у чемпіонаті району з
футболу, в якому чемпіоном стала
команда с.Явора. Після багаторіч-
ної перерви команда «Карпати»
(Турка) другий сезон виступає в
чемпіонаті області з футболу серед
команд І ліги. Нижньовисоцька
сільська рада посіла друге місце на
комплексних сільських спортивних
іграх Львіщини, що проходили в с.Со-
лонка Пустомитівського району.

У 2016 році, за обласною програ-
мою «Спортивний майданчик», збу-
довано штучний майданчик зі штуч-
ним покриттям, розміром
42х22метри в с.Бітля (перший та-
кого розміру в районі) та 2 майдан-
чики з тренажерним обладнанням
в селах Вовче та Лімна.

За обласною програмою
«Сільський спорт»,  для 32 сільських
рад придбано спортивної форми та
спортивного інвентаря  на суму 96,1
тис.грн. Форму та інвентар було
придбано через систему електрон-
них закупівель «ProZorro» (єдині в
області), що дало змогу представ-
никам команд чи головам сільських
рад вибирати, що саме потрібно тій
чи іншій сільській раді і по показни-
ках: якість-ціна закупити на 15-20%
більше товару. Зокрема придбано
10 комплектів футбольної форми, 1
комплект волейбольної форми, 10
волейбольних сіток, 6 футбольних
сіток, 3 пари воротарських рука-
виць, 1 тенісний стіл, суддівська,
воротарська форми, 15 футбольних
шортів, 72 футбольні м’ячі, 72 во-
лейбольні м’ячі.

Приємно, що на території району
на базі Західного реабілітаційно-
спортивного центру в с. Яворів,
уже проводяться не тільки чемпіо-
нати України а й міжнародні змаган-
ня з біатлону, лижних перегонів,
шахів не тільки серед спортсменів-
інвалідів, а й здорових спортсменів,
що сприяє популяризації району як
нового спортивного та туристично-
го осередку України.

Культура
У структурі закладів культури

району нараховується 59 народних
домів, 56 бібліотек, Турківська та
Боринська дитячі музичні школи,
культурний центр «Україна», народ-
ний музей «Бойківщина». 13 колек-
тивів художньої самодіяльності ма-
ють статус народного.

Заклади культури проводять ве-
лику кількість різноманітних заходів,
серед яких найбільшою популярні-
стю користуються районний огляд
вертепів, свято Героїв, день патрі-
отичної пісні, приурочений першо-
му бою Українських Січових
Стрільців  на Ужоцькому перевалі,
еко-культурний фестиваль «День
Дністра» в с.Вовче, свято «День
Хліба» в смт. Бориня, свято Івана
Купала в м. Турка, день молоді в с.
Розлуч. Схвальні відгуки керівниц-
тва області та глядачів отримав
творчий звіт Турківського району
«Відлуння бойківського краю», який
відбувся 20 листопада у приміщенні
Львівського державного Палацу ес-
тетичного виховання учнівської
молоді.

Основним завданням для праці-
вників культури у 2017 році буде
проведення міжнародного заходу –
Шостих Всесвітніх Бойківських фе-
стин 2-6 серпня 2017 року.

Робота з громадськістю
Керівництво райдержадмініст-

рації має тісні зв’язки з громадські-
стю та керівниками політичних
партій.

При райдержадміністрації створе-
но громадську раду, в яку входять
представники найвпливовіших гро-
мадських організацій. Очолює гро-
мадську раду голова міжнародної
громадської організації «Світовий
Конгрес Бойків», заслужений прац-
івник культури України Петро  Ко-
сачевич. Вже стало традицією 2
рази на місяць проводити спільні
засідання громадської ради та Ко-
ординаційного центру надання до-
помоги учасникам АТО та членам
їх сімей, на яких розглядаються ак-
туальні питання життєдіяльності
району. Також керівників громадсь-
ких організацій запрошують на всі
засідання колегій РДА.

Робота РДА проводилась в умо-
вах контролю з боку громадськості
за діяльністю влади. Вся детальна
інформація про діяльність райдер-
жадміністрації, та зокрема голови і
окремих структурних підрозділів,
регулярно висвітлюється на офіц-
ійному веб-сайті РДА та на моїй
сторінці у Facebook. Стараюся реа-
гувати на критику та зауваження
громадськості.

Прийом до мене як голови рай-
держадміністрації є завжди доступ-
ним, без попереднього запису.

Протягом 2016 року до райдер-
жадміністрації всього надійшло 1064
звернення громадян, проти 921
звернень, що надійшли за період
2015 року. Це на 143 звернення
більше у порівнянні з минулим ро-
ком. Серед звернень переважають
- заяви – 1052 (98,9%), скарг над-
ійшло - 7 (0,7%), пропозицій -2 (0,2%)
та подяки -3 (0,3 %). Зростання
кількості звернень громадян
свідчить про високу довіру грома-
дян до влади, та зокрема, до керів-
ництва районної та обласної дер-
жавних адміністрацій.

За оперативністю розгляду звер-
нень громадян на “Гарячу лінію
ОДА– 112” район посідає одне з пер-
ших місць в області.

Протягом року мною проведено
зустрічі з мешканцями майже всіх
населених пунктів району, на яких
було порушено 126 проблемних пи-
тань. Ці питання взяті під особис-
тий контроль голови райдержадмі-
ністрації та дано доручення керів-
никам структурних підрозділів вир-
ішити проблемні питання, які цікав-
лять жителів району.

З початку року через центр на-
дання адміністративних послуг рай-
держадміністрації надано 4854 по-
слуги, що на 1100 більше порівняно
з  минулим роком. Збільшено
кількість видів надання послуг з 82
до 91.

Можливо не вдалося зробити все
задумане, але радує те, що район
розвивається, з покращенням ста-
ну доріг стає щораз більше інвести-
ційно привабливим. Це може стати
вагомою підставою для збережен-
ня гірського Турківського району при
проведенні адміністративно-тери-
торіальної реформи в Україні. При-
ємно, що обласна влада підтрима-
ла наші пропозиції і відповідно до
Перспективного плану, затвердже-
ного сесією Львівської обласної
ради та поданого до Кабінету
Міністрів України, у Турківському
районі має бути створено чотири
громади: Турківську міську, Бо-
ринську селищну, Верхньовисоць-
ку сільську та Нижньояблунську
сільську.

Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської РДА.

P.S. Звіт голови РДА Олексан-
дра Лабецького відбудеться 24
лютого, о 17.00 год., у залі засі-
дань районної ради, за участі ке-
рівництва ОДА.

З В І Т
голови РДА О. Лабецького про роботу за 2016

рік та перспективи на 2017 рік
(Закінчення.
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У зверненні зокрема йдеться:
«У зв’язку із прийняттям Зако-

ну України від 06.12.2016 № 1774-
VIII «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України»,
при обчисленні розміру заробіт-
ної плати працівника, для забез-
печення її мінімального розміру,
не враховуються доплати за ро-
боту в несприятливих умовах
праці та підвищеного ризику для
здоров’я, за роботу в нічний та
надурочний час, роз’їзний харак-
тер робіт, премії до святкових і
ювілейних дат.

Відповідно до Закону України
«Про статус гірських населених
пунктів в Україні», держава га-
рантує соціальний захист особам,
що проживають або працюють на
території населених пунктів, які
мають статус гірських.

Зокрема постановою Кабінету
Міністрів України від 11 серпня
2015 року № 648 установлено, що
на підприємствах, в установах,
організаціях, яким надано статус
гірських, тарифні ставки і посадові

ÇÁ²ËÜØÅÍÀ Ì²Í²ÌÀËÜÍÀ ÇÀÐÏËÀÒÀ
«ÏÐÎÊÎÂÒÍÓËÀ» Ã²ÐÑÜÊ²

оклади працівників, визначені ге-
неральною, галузевими та регіо-
нальними угодами як мінімальні
гарантії в оплаті праці, а також
встановлені за рішенням Кабіне-
ту Міністрів України або за його
дорученням, підвищуються на 25
відсотків.

Підвищення тарифних ставок і
посадових окладів працівникам
бюджетних установ і організацій
здійснюється в межах асигнувань
відповідних бюджетів.

З 1 січня 2017 року, при розра-
хунку мінімальної заробітної пла-
ти працівникам установ та орган-
ізацій освітньої галузі, включають-
ся до розрахунку мінімальної за-
робітної плати підвищення поса-
дових окладів працівникам, що
працюють на території населених
пунктів, які мають статус гірських,
визначених Законом України
«Про статус гірських населених
пунктів в Україні». Гірські нарахо-
вують, але вони входять у
мінімальну зарплату, тобто у
3200 грн.

Враховуючи наведене, перева-
жаюча частина працівників освіт-
ньої галузі, в основному непеда-
гогічні, втратили підвищення поса-
дових окладів за «статус гірських»,
що призвело до абсолютної
зрівнялівки в оплаті праці осіб, які
працюють у гірських населених
пунктах, так і поза ними.

Такі дії органів влади виклика-
ють соціальну напругу у трудових
колективах, що знаходяться на
території населених пунктів, які
мають статус гірських, та потребу-
ють негайного вирішення.

Просимо Вас вжити заходів
щодо підвищення оплати праці
працівників, що працюють на те-
риторії населених пунктів, які ма-
ють статус гірських, відповідно до
Закону України «Про статус
гірських населених пунктів в Ук-
раїні», і не допустити нівелюван-
ня гарантій держави щодо зазна-
чених категорій працівників.

14 лютого дане звернення було
обговорено на нараді директорів
загальноосвітніх закладів Турків-
щини. Відповідно й після цього – у
педагогічних колективах. Слід
відзначити, що воно дістало схва-
лення і підтримку всієї освітянсь-
кої спільноти Турківщини. А відтак
підготовлено звернення до вище
названих державних чиновників
від усіх навчальних закладів і над-
іслано адресатам.

Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ,
голова Турківської районної

профспілки працівників освіти і
науки.

У середу, 8 лютого, на нараді у Львівській обласній органі-
зації працівників освіти та науки, за участі голів районних проф-
спілкових організацій, відбулася відверта і принципова розмо-
ва щодо актуальних проблем освітньої галузі. Зокрема, з ініціа-
тиви голів профспілок 4 районів (Турківського, Сколівського,
Старосамбірського та Дрогобицького) було прийнято звер-
нення до Президента України Петра Порошенка, Голови Вер-
ховної Ради України Андрія Парубія, Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана, Міністра соціальної політики України
Анатолія Реви, голови Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України Григорія Труханова, Міністра
освіти України Лілії Гриневич, депутата Верховної Ради Анд-
рія Лопушанського.

Дорогу і шановану людину, рідненьку, найкращу у світі матусю, ба-
бусю і прабабусю – Ганну Степанівну Шпуганич із с. Присліп – із
ювілейним днем народження щиро вітають дочка Любов, зять Ми-
кола, онуки Леся з чоловіком Олегом, Віталій з
дружиною  Наталею, Віта з чоловіком Ігорем;
правнуки Віталій, Ліана, Ангеліна і Максим.  Рідні
бажають люблячій ювілярці доброго здоров’я, ро-
динного тепла, Божої опіки на кожен прожитий
день.

В день Вашого, рідненька, ювілею
Ми дружно Вас вітаємо сім’єю.
Здоров’я й щастя зичимо Вам щиро,
Щоб серце Ваше, люба, не боліло.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Із піввіковим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – від
щирого серця і з великою любов’ю вітаємо дорогу нам людину –
Миколу Івановича Бряника із с. Явора. Бажаємо люблячому ювіля-
ру міцного здоров’я – з роси і води, добра і
злагоди, світлих літ у мирі та радості. Нехай
Господь благословить Вас на довгі роки жит-
тя, дарує родинний затишок і здійснення мрій.

Нехай Вас Бог благословля
І від людей Вам буде шана.
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
А в особистому житті
Достатку зичим та любові.
І будьте в дні ці не прості
Завжди веселі і здорові.
З повагою – родини Копитчаків, Яворських, Цапович, Марія Горд-

ікова.

Візи та робота в Польщі
Допомога у відкритті польських робочих та шенген віз. Запрошен-

ня від воєводи. Працевлаштування за кордоном.
Пропонуємо по всій Україні без передоплати.
За детальною інформацією звертатись за телефонами: 068-

33-44-544, 099-000-76-40 або за адресою: м. Дрогобич, вул. П.Ор-
лика, 20А (офіс «Захід-Віза», автостанція).

Дорогого чоловіка, люблячого, чуйного і тур-
ботливого батька, зятя, брата, жителя смт.
Бориня – Сергія Омеляновича Бодака – із
40-річчям, яке святкував 16 лютого, щиро віта-
ють кохана дружина Світлана, син Міша, доч-
ка Діана, швагри Ігор з сім’єю, Міша, теща,
тесть, сестра Андріана з сім’єю, брати Ігор,
Олег та куми і бажають ювіляру міцного-
міцного здоров’я, родинного тепла, довголі-
ття.

За приклад чоловіка, батька, сім’янина,
За добре серце, руки золоті,
Нехай Господь пошле благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Дорогих і люблячих батьків – Володимира Олексійовича і Любов
Василівну Місяйлів – із с. Ясениця із 50-річчям від дня народжен-
ня сердечно вітають сини Віталій та Іван і дочка Ірина. До привітань
приєднуються мама Марія з сім’єю, брати Іван, Степан, Микола,
Роман, сестри Ольга і Галина зі своїми сім’ями. Ювіля-
рам вони бажають міцного-міцного здоров’я, невси-
пущої життєвої енергії, любові, злагоди, родинного
затишку, миру, Божого благословення на довгі і щас-
ливі роки життя.

Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Дорогого кума, хресного тата, племінника
– Віталія Мироновича Комарницького – жи-
теля с. Буковинка з ювілейним днем народ-
ження вітають: похресниця Вероніка, кум Ігор
з сім’єю, цьоця Марія та вуйко Валерій, вуй-
ко Іван з сім’єю і бажають  ювілярові:

Хай квітує доля у роках прекрасних
І приносить радість, ніжність і тепло.
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І дарує тільки мудрість і добро.
Хай пахучим цвітом стелиться доро-

га,
Хай відходить вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.

«ÏÐÎÙÀÍÍß Ç ÊÎËßÄÎÞ»
враження від фестивалю

Я згідний з оцінкою Петра Косачевича, директора Турківсь-
кого районного Народного дому, заслуженого діяча культури
України, що фестиваль вдався.

Його учасники  підібрали гарні, мелодійні коляди, видержували
двоголосу тональність. Особливо співачки з с. Лімна, де колядки
ведуча речитативом перемішувала вінчуванням, наповненим доб-
рими побажаннями присутнім і воїнам, які відстоюють честь і гідність
своєї Батьківщини.

Однак, що мене засмучує: наші різдвяні традиції підтримують жінки
старшого віку. Невже чоловіки в селі різдвяні свята уважають лише
заради випивки?

А молодь? Вона все більше проводить дозвілля у клубах, грає в
комп’ютерні ігри. Їх на сцені, ні в залі майже не було. За виключен-
ням двох дівчат та парубчака з Мельничного, «Ангеликів» – з Дністри-
ка-Дубового. Напевне, нам, батькам, бабусям і дідусям, потрібно з
такого віку, як ті Ангелята, привчати дітям і внукам любов до церкви,
до національних традицій, як нас у свій час батьки навчали.

Акордом виступів був хор церкви апостолів Петра і Павла м. Турка
під керівництвом регента Віктора Лемця. Мелодійність, злагод-
женість хору мене зачаровує, в ньому я завжди чую молодечий го-
лос моєї симпатії…

Прикро, що його виступ був у кінці фестивального дійства, хоча,
розумію: це через тактовність і коректність щодо гостей. Колективи,
що виступили раніше, не змогли почути спів нашого церковного хору
(вечоріло, вони покинули зал після своїх виступів, поспішаючи до
своїх віддалених сіл).

Заслуговують похвали ведучі  – Надія Донець та Анна Ференц, які
бездоганно провели цей фестиваль.

Теодор ПОРАДА,
шанувальник пісні.

Під час перевірки було встановлено, що у 2015 році в Турківському районі на лісових угіддях, площею 1,3
гектара, проводилась рубка головного користування. Розробку лісосік здійснювало одне із місцевих това-
риств з обмеженою відповідальністю в межах укладеного договору підряду на проведення лісозаготівель-
них робіт. Це товариство перерахувало підприємству кошти та отримало половину зі зрізаної деревини.

Другу половину деревини посадовці віддали приватному підприємцю, який жодних коштів у касу підприє-
мства не проплатив. При цьому фінансові документи виписували під виглядом реалізації лісу товариству з
обмеженою відповідальністю, з яким був укладений договір підряду.

Правоохоронці встановили відсутність проплати за 160 кубічних метрів деревини, внаслідок чого кому-
нальному підприємству  заподіяно матеріальні збитки на суму понад 160 000 гривень.

Лісничому лісництва, ліснику обходу та помічнику лісничого повідомлено про підозру у скоєнні злочину,
передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм
службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наш кор.

НА ТУРКІВЩИНІ ПРИПИНЕНО
СХЕМУ РОЗКРАДАННЯ ЛІСУ

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, спільно з прокуратурою об-
ласті, викрили групу посадових осіб комунального лісового підприємства, причетних до розт-
рати 160 кубічних метрів деревини.

Ï²ËÜÃÎÂÅ
ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß

На 2017 рік для пільгового зу-
бопротезування Турківській
КЦРЛ виділено 75 тисяч гривень.
У зв’язку з цим, є потреба по-
інформувати жителів району
про те, хто може претендувати
на використання цих коштів.
Отже, право на позачергове
пільгове протезування мають
інваліди війни, учасники АТО,
учасники бойових дій. Право на
першочергове пільгове зубо-
протезування мають також пен-
сіонери за віком, чорнобильці
першої і другої категорії, їх вдо-
ви, інваліди І та ІІ групи, ветера-
ни військової служби та ветера-
ни органів МВС та їх вдови, по-
чесні донори України.

Право на пільгове зубопротезу-
вання, з урахуванням сукупного
місячного доходу, передбачено для
учасників війни, осіб, які мають
статус члена сім’ї померлого (за-
гиблого), ветеранів війни та вете-
ранів праці.

Для проведення пільгового про-
тезування вище названим катего-
ріям необхідно звернутися в 30 ка-
бінет поліклініки м. Турка, де можна
отримати вичерпну інформацію ,
стати на чергу на пільгове зубопро-
тезування та отримати необхідне
лікування.

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

Зарплата  – від 3000 грн.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 20.02 до 20%. РЕМОНТИ
будинкiв, квартир, балконiв пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi стелi,
гiпсокартон. Опалення, тепла пiдлога, водопровiд, каналiзацiя.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, аль-
танки, банi, басейни. Ворота, паркани будь-якої складностi. Дос-
тавка матеріалiв (068)1455866, (095)5523950

ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ роботу + матерiали зi ЗНИЖКОЮ до
30% . ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка
покрiвля, металева, бітумна, полімерна, керамiчна черепиця. УТЕП-
ЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. Сайдiнг, фактурна штука-
турка, короїд, термопанелi. Доставка матеріалів. (068)1455866,
(095)5523950.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття лікарю акушеру-гінекологу Турківської
КЦРЛ Галині Леонідівні Писанчин та її сім’ї з приводу великого горя
– смерті матері.

Правління Лімнянського СТ глибоко сумує з приводу смерті чле-
на правління Лімнянського СТ, члена ради райспоживспілки Кате-
рини Миколаївни Гусак і висловлює щире співчуття рідним покійної.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. Наталії Іванівні Дзерин з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу  Туркі-
вської КЦРЛ висловлює щире співчуття лікарю Галині Леонідівні
Писанчин з приводу смерті матері – Катерини Миколаївни Гусак.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу Турківсь-
кої КЦРЛ сумує з приводу смерті фельдшера оргметодкабінету Іван-
ни Микитівни Черчович та висловлює щире співчуття лікарю-стома-
тологу Любі Володимирівні Коробовій та в.о. головного лікаря Кос-
тянтину Федоровичу Коробову з приводу смерті матері та тещі.

Педагогічний колектив Ясеницького НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю Ганні Миколаївні Євчак з приводу великого горя – смерті
брата.

Сім’ї – Кропивницьких, Лозинських і Черчовичів – висловлюють
щире співчуття Миколі Йосифовичу Яворському з с. Ільник з приво-
ду тяжкої втрати – смерті батька. Вічна йому пам’ять.

Колектив філії «Турківська ДЕД» висловлює щире співчуття на-
чальнику філії Миколі Йосифовичу Яворському з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Колектив магазину «Наш край» висловлює глибоке співчуття Марії
та Віталію Ільницьким з приводу великого горя – смерті матері –
Катерини Миколаївни Гусак.

Колектив Присліпського НВК висловлює щире співчуття вчителю
української мови Ганні Олексіївні Крецул і вчителю інформатики
Івану Ігоровичу Крецулу з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті сестри та цьоці – Лідії Олексіївни.

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи Верхненсь-
кого НВК глибоко сумують з приводу передчасної смерті мецената
школи, підприємця Катерини Миколаївни Гусак і висловлюють щире
співчуття рідним і близьким покійної.

Педагогічний колектив Верхньояблунського НВК висловлює щире
співчуття вчителям Іванні Пилипівні Розлуцькій та Калині Василівні
Розлуцькій, Степану, Яні і Ксенії Розлуцьким з приводу великого
горя – передчасної смерті сина, чоловіка та батька – Розлуцького
Степана Степановича, вчителя історії Верхньояблунського НВК.

Колектив Турківського терцентру соціального обслуговування вис-
ловлює щире співчуття фахівцю соціальної допомоги вдома Стефі
Василівні Різак з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Учнівський колектив Присліпського НВК висловлює щире співчут-
тя учням 2,4,6 і 8 класів – Наталії, Михайлу, Олександрі, Марії Семк-
івим з приводу великого горя – передчасної смерті сестрички –
Ангеліни.

В м. Турка, по вул. Молодіж-
на (біля річки, чеський про-
ект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чо-
тириповерхового будинку.
Загальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3  кла-
довки, вода, газ. Потребує ре-
монту.

Ціна - 30500 у.о.
Терміново.
Тел.: 0664554809;

0982740905.

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

Тел.: 0505141471, 0676492864.

Робота в Польщі
Візи (робочі, шенген, бізнес).
Робота для чоловіків, жінок та

сімейних пар.
Можливо без стажу роботи.
Доставляємо до місця робо-

ти.
Тел.: 098-835-61-34 – Віталій.

Загублену трудову книжку АХ
726904, видану на ім’я Олексан-
дри Володимирівни Образ (Пит-
чак), вважати недійсною.

Продається приватизований житловий будинок в Горішній Турці,
у хорошому стані, площа – 50м2.

Ціна – договірна. Тел.: 0959367495.

Продам будинок квартирного типу в м. Турка по вул. А.Шептиць-
кого, 8 (вище     «Ощадбанку»). 2 поверхи, 7 кімнат, досить велике
підвальне приміщення. Власне подвір’я і город. Будинок вкладень
не потребує. + Меблі. Світло, газ, вода, wi-fi. Гараж для легкового
авто, зручний заїзд.

За детальною інформацією телефонуйте: 0501563486 (Вален-
тина).

ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÀ
ÃÐÎØÎÂÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України, звільненим з військової служби, у разі
інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передба-
ченої ПКМУ від 25.12.13№ 975.

У разі часткової втрати пра-
цездатності, військовослужбов-
цю, який отримав поранення
(контузію, травму або каліцтво)
під час виконання обов’язків
військової служби,  без встанов-
лення інвалідності виплачуєть-
ся допомога у розмірі, що виз-
начається у відсотках від 112
000,00  грн. (70-кратного про-
житкового мінімуму), залежно
від ступеня втрати працездат-
ності, який встановлюється ме-
дико-соціальними експертними
комісіями (МСЕК);

У разі встановлення звільне-
ному військовослужбовцю інва-
лідності, що настала внаслідок
поранення (контузії, травми або
каліцтва), отриманого ним під
час виконання обов’язків
військової служби або внаслідок
захворювання, пов’язаного з
виконанням ним обов’язків
військової служби, виплачується
допомога (з 01 січня 2017 року
розмір такої допомоги значно
збільшився):

1 група – 400 000,00 грн. (250-
кратний прожитковий мінімум);

2 група – 320 000,00 грн. (200-
кратний прожитковий мінімум);

3 група – 240 000,00 грн. (150-
кратний прожитковий мінімум).

Військові комісаріати випла-

чують цю допомогу тільки
військовослужбовцям Збройних
Сил України, звільненим з
військової служби, які не отри-
мали її під час служби.

Для призначення одноразо-
вої грошової допомоги військо-
вослужбовцям Збройних Сил
України, звільненим з військо-
вої служби, необхідно зверну-
тись в районний військовий ко-
місаріат  за місцем перебуван-
ня на обліку з наступними доку-
ментами:

– копія довідки МСЕК про вста-
новлення відсотка та причинно-
го зв’язку втрати працездатності,
або встановленої інвалідності
(видається комісіями МСЕК
МОЗ);

– копія довідки військово-
лікарської комісії (ВЛК), свідоц-
тва про хворобу (видається ме-
дичними установами Міноборо-
ни, де проводилось лікування);

– копія довідки командира
військової частини про причини
та обставини поранення, кон-
тузії, травми або каліцтва (ви-
дається у військовій частині);

– витяг із наказу командира
військової частини про виклю-
чення зі списків особового скла-
ду частини, а для військовослуж-
бовців строкової військової

служби – копія військового квит-
ка (для звільнених із служби);

– копії сторінок паспорта от-
римувача (1, 2, 10, 11 та сторінки
з реєстрацією);

– копія ідентифікаційного но-
мера отримувача.

При собі необхідно мати ори-
гінали зазначених документів.

Військовослужбовці, які пере-
бувають на військовій службі, до-
кументи на призначення одно-
разової грошової допомоги по-
дають у військову частину за
місцем служби.

У разі встановлення МСЕК
відсотка втрати працездатності
у зв’язку з захворюванням, од-
норазова грошова допомога не
виплачується.

З початку антитерористичної
операції обласним військовим
комісаріатом виплачено одно-
разову грошову допомогу у зв’яз-
ку з частковою втратою  працез-
датності без встановлення інва-
лідності 119-ом військовослуж-
бовцям ЗСУ, звільненим з
військової служби,  на загальну
суму 2 148 629,00 грн., та 178-ти
військовослужбовцям, яким
встановлено інвалідність, на
загальну суму 38 949 521,00 грн.

Руслан КОСМАН,
військовий комісар Турківсь-

кого районного комісаріату.

Загублені посвідчення батьків
і дитини з багатодітної сім’ї – ВС
020540 від 31.07.2012 р. та ВС
066812 від 31.07.2012 р. – видані
відділом у справах сім’ї, молоді
та спорту Турківської РДА на ім’я
Іванни Миколаївни Цап та Ігоря
Миколайовича Цапа, вважати
недійсними.


