В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

¹28

(1534)

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Ï’ßÒÍÈÖß, 13 ëèïíÿ 2018 ÐÎÊÓ

ÓÑÏ²Õ ËÈÁÎÕ²ÐÑÜÊÈÕ ÀÐÒÈÑÒ²Â

«Компанія Джейбіл оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії.
ВАМ ГАРАНТОВАНО:
- заробітна плата від 6 000 до 9 000 тисяч гривень
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні)
- безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування
Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

На Міжнародному фестивалі у Польщі етно-гурт з Либохори зайняв перше місце. І це далеко не перша і, віриться, не остання
перемога цього талановитого та самобутнього колективу.

У ці чудові літні дні – 17 липня – відзначатиме свій золотий ювілей житель м. Турка Володимир Федорович Германович. Дорогого
і люблячого, щирого і дбайливого чоловіка, тата, дідуся, зятя і свата
- з нагоди 50-річчя сердечно вітають дружина Світлана, теща Дарія, дочка Вікторія, зять Сергій, син Петро, невістка Ірина,
син Степан, любимі дідусеві онуки - Володимир, Діана та Артем; свати - Оксана,
Любомир та Іван і бажають ювіляру міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії,
безмежного щастя, мирного неба над
головою, Божої опіки і благословення.
Многая і благая літ!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній
годині,
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Дорогого і люблячого, доброго і турботливого чоловіка, татуся і
дідуся, щиру і добропорядну людину - Романа Вікторовича Марчишина - із 50-річним ювілеєм, який святкував 12 липня, від щирого серця вітають
дружина Оксана, доньки Алла і Мар’яна,
зяті Олег і Андрій, сини Іван і Володимир,
онучка Іваночка, їмость Надія з сім’єю і вся
велика родина.
Ювілярові вони бажають міцного здоров’я, світлої радості в житті, великого людського щастя, довголіття, Божої ласки і опіки
на життєвій дорозі.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанкисяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай дні Ваші ще довго-довго
квітнуть,
Усмішка сяє на устах.
І лиш хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях!
Многая Вам літ!

НА БОРИСЛАВ –
ЧЕРЕЗ САМБІР
З 1 серпня цього року буде курсувати автобусний маршрут
(№243-244), сполученням Турка-Борислав – через Самбір.
Час відправлення з Турки – 18.20 год., час прибуття в Борислав –
21.35 год. Відправлятиметься автобус із Борислава – зранку, о 7.00
год., а в Турку прибуватиме о 10.20 год.
Наш кор.

Романа Вікторовича Марчишина, дяка церкви Святих мучеників Маккавеїв с. Ропавське, щиро вітають з ювілеєм –
50-річчям – настоятель храму
о.Роман, церковний комітет і
вся громада села.
Шановний ювіляре!
У цю прекрасну ювілейну днину сердечні вітання Ви прийміть
від нас. Хай доля дарує добро і
щастя, міцне здоров’я, море
земних благ, в усіх ділах – Господнього благословення. Миру і
благодаті Божої – в душі. Нехай
цей день буде для Вас дійсно
радісним і наповненим Божою
присутністю. Многая Вам літ!
Хай пісня з уст Ваших завжди лунає,
Хай Бог у житті Вам завжди помагає.
Нехай всі біди Вас обминають,
Хай Матінка Божа Вас охороняє
І ніякої біди і горя до Вас не
підпускає.

Шановний отче Казимире!
Прийміть щирі вітання та побажання з нагоди
Вашого народження. Хай
сповняться
В а ш і
найсвітліші
мрії та побажання і
Боже благословення
супроводжує
Вашу працю на звершення малих і великих добрих справ в ім’я
процвітання нашої церкви Святої Євхаристії.
Нехай тепло і повага рідних,
близьких та прихожан нашої святої церкви додають Вам сил та
впевненості у майбутньому. Щастя, здоров’я, радості та благополуччя Вам та Вашій родині.
Вітаємо Вас нині щиро –
Щоб жили Ви в спокою, мирі,
Щоби при силі та здоров’ї,
Купались Ви в ріці любові.
Щоб гарний настрій, жарт
без ліку
Не покидали Вас довіку,
Щоб доля мальвами цвіла
Й прихильною до Вас була.
Щоб шанували Вас краяни,
Любили щоб парафіяни,
І щоб на радість всіх мирян
Ще довго-довго були з нами.
З повагою – хор церкви святої
Євхаристії, церковний комітет та
парафіяни.

2 стор.
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Ïàì’ÿò³ Ëåâêà Ëóê’ÿíåíêà
Левко Лук’яненко закарбував своє ім’я в українській історії –
хоча б тим, що був автором Акта проголошення незалежності
України від 24 серпня 1991 року. І саме в цей день був його день
народження. Символічно! А, може, це знак згори?
ЖИТТЄВИЙ ІРРАЦІОНАЛІСТ?
Не скажу, що добре знав Лук’яненка, але доводилося в різний
час зустрічатися з ним. І чомусь
у мене склалося враження, що
це світла людина, яка «не зовсім
від цього світу», щось у ній є
містичне, й водночас ірраціональне.
Бо ж хіба раціонально (з точки зору радянського обивателя)
виглядала його біографія? Випускник юридичного факультету
Московського університету і водночас член компартії міг би робити успішну кар’єру по партійній

лінії. Як це, наприклад, робив
його ровесник Михайло Горбачов. До речі, вчилися вони на
юрфаці в Москві майже в один і
той же час. Обоє були з селянських сімей. Навіть родові корені
в обох дещо пересікаються – дід
Горбачова по материнській лінії
був із Чернігівщини, де народився Лук’яненко. Однак, які різні
долі цих людей… Зрештою, Лук’яненко міг робити кар’єру по
лінії юридичній.
Але він обрав долю дисидента, який у період «відлиги», разом зі своїми однодумцями, намагався створити підпільну
партію, що мала на меті здобути
незалежність України. Для радянської людини – це «було
вкрай нерозумно».
Далі був смертний вирок, довготривалі ув’язнення.
Уперше я побачив Лук’яненка
в період «перебудови» на зборах Львівського «Меморіалу».

Тодішній його виступ мені врізався в пам’ять. Лук’яненка не дуже
хотіли пускати до трибуни. Адже
це був «крамольний дисидент».
Коли ж надали йому слово, то
говорив він про речі, на той час
ще незвичні. Він виступив із критикою Леніна, закцентувавши
увагу, що радянська система, зі
всіма своїми вадами, була створена цим теоретиком і політиком.
Саме в часи «перебудови»
Лук’яненко опинився у вирі політичної боротьби, результатом
якої стало омріяне ним прого-

лошення незалежності України.
Показово, що коли в Москві владу хотіли захопити путчисти, Лук’яненко писав Акт незалежності нашої держави. У нього не
було страху. А були сподівання.
МРІЇ ТА РЕАЛІЇ
Однак, чи справдилося те, про
що мріяв Лук’яненко? Чи була
побудована та Україна, якою би
він хотів бачити її – де існує справедливість і де не жирують казнокради; де нормально функціонує економіка; де люди не покидають масово країну, бо не
можуть у ній заробити на прожиття; де, зрештою, повнокровно розвивається українська
мова й культура. На жаль, у часи
незалежності будувалася не
така Україна.
Чи була в тому вина Лук’яненка? Адже він був своєрідним
патріархом колишніх дисидентів,
які пішли у владу. Очолював
партію, що стала парламентсь-

ËÀÒÀÞÒÜ ßÌÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Двадцять тонн холодного асфальту було закуплено Турківською міською радою для проведення ямкового ремонту
вулиць м. Турка. Деякою його частиною (15 т) залатали ями
під віадуком та на інших ділянках дороги по вул. Міцкевича.
Загалом на проведення ремонту комунальних доріг було виділено 50 тис. грн. Турківською районною радою і 40 тис. грн. – з
міської казни. Ямковий ремонт доріг міська рада проводить влас-

кою. Сам неодноразово обирався депутатом Верховної Ради.
Був на високих державних посадах.
Звісно, при бажанні можна
сказати, що в тих бідах, які пережила й переживає наша держава, є й частка вини Лук’яненка.
Але таке звинувачення кинути
найлегше. Складніше зрозуміти
цю людину. Я переконаний: цей
чоловік бажав добра Україні.
Інша річ, багато з того, що він
робив, не вдавалося. Чому?
Треба враховувати, що дисиденти були своєрідними мрійниками. Вони вибудовували «ідеальні» політичні моделі. Однак
не дуже задумувалися над тим,
як їх реалізувати. А для реалізації
потрібен досвід, розуміння тонкощів управління.
Який же був досвід
у Лук’яненка та його
соратників? Переважно досвід боротьби з радянським режимом. Це досвід
революціонерів, які
ладні ламати систему.
Так, радянська система була зламана.
Але після «ломки»
треба було будувати.
Дисиденти не особливо це вміли. Та й
«критичної маси»
підтримки в українському
суспільстві
після проголошення
Незалежності у них
не було. Україна й
далі, за великим рахунком, багато в чому
лишалася радянською.
У такій ситуації дис ид енти -мр ій ни ки ,
опинившись у системі
влади, зустрілися з
прагматиками – переважно колишніми
комуністичними й радянськими функціонерами. Ті
мали чималий управлінський
досвід. Була в них також електоральна підтримка. Тому вони
відносно легко нейтралізували й
маргіналізували дисидентів.
Серед них опинився Лук’яненко. За часів президентства Леоніда Кравчука, в 1992 році, йому
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запропонували поїхати надзвичайним і повноважним послом
у Канаду. На позір, це виглядало
гарно. Адже Канада – розвинута
країна Західного світу, де до того
ж є велика українська діаспора.
Здавалося, для Лук’яненка
відкривалося широке поле
діяльності. Однак, схоже, у владних кабінетах мали інші плани.
Потрібно було «вислати» з України авторитетного опозиційного політика, щоб він «не заважав». Це вдалося. Лук’яненко
склав із себе повноваження народного депутата й голови Української Республіканської партії,
яка заповідалася стати серйозною опозиційною силою. З часом ця партія почала розвалюватися і втратила підтримку.
На дипломатичній роботі Лук’яненко довго не був – близько
півтора року. Повернувшись в
Україну, брав участь у різних політичних проектах. Не будемо тут
вдаватися до деталей. Зазначимо лише – це були більш чи
менш опозиційні проекти. Часи
мінялися – але Лук’яненко не
змінювався. Він і далі лишався
опозиціонером.
Наскільки
політична
діяльність Лук’яненка в часи
незалежності була успішною й
конструктивною – хай про це судять політологи. Принаймні він
робив свою справу. І був чесним
із собою.
В останні роки Лук’яненко
відійшов від активної політичної
діяльності. Давався взнаки вік.
А, можливо, й «опускалися
руки», бо важко було вплинути
на ситуацію. До того ж сучасним
українським
політикам,
більшість з яких відзначається
жорстким прагматизмом, цей
колишній дисидент виявився «не
цікавим».
Зате Лук’яненко воював пером. Ним було написано й видано низку книг – переважно
мемуарного характеру. Зрештою, ця праця була належно оцінена. У 2016 році йому вручили
Шевченківську премію у сфері
публіцистики й журналістики.
Лук’яненко помер, не доживши до свого 90-ліття якихось
півтора місяця. Із його смертю,
здавалось би, відійшов цілий
«материк» нашої історії – «материк» дисидентів, які мріяли
про «гарну Україну». Сумно!
Маємо інші реалії. Але життя –
це боротьба. І саме достойне
життя в боротьбі прожив Левко
Лук’яненко.
Петро КРАЛЮ,
проректор Острозької академії.

ВІД РЕДАКЦІЇ.
Для Турківщини є знаковим те, що Левко Лук’яненко тричі
побував у наших краях. Останній раз, у 2015-му році, він мав
чудову зустріч із жителями м. Турка у мистецькому центрі
«Україна», у перший день роботи Третього Світового конгресу бойків. Багатьом турківчанам запам’яталися його мудрі
поради – як маємо розбудовувати Українську державу, які пріоритети слід ставити на перше місце, як народ має контролювати владу та що влада має робити для людей.
Приємні враження від спілкування з Левком Григоровичем
залишилися й в сім’ї Оксани та Остапа Павликів з м. Турка, де
гостював цей великий українець, беззаперечний моральний авторитет, гордість української нації.
А на згадку про перебування у нашому місті залишилося
фото, де Левко Лук’яненко біля пам’ятника Шевченку в колі
однодумців.

ними силами. І, при можливості, продовжуватиме його далі.
У міській раді повідомляють, що якщо успішно пройдуть тендерні торги, невдовзі розпочнуть прокладати ділянку дороги від
залізничного вокзалу до автовокзалу в м. Турка.
Тимчасом, згідно реалізації Програми обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області, проводиться капітальний ремонт Турківської дитячої бібліотеки – заміна даху і
відновлення фасаду.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ветеринарна служба району
вітає з ювілеєм – 50-річчям,
який відзначатиме 15 липня, заступника начальника –
начальника
відділу безпечності харчових продуктів та вет ер и н ар но ї
медицини
Турківського
районного
уп р а в л ін ня
Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській
області - Івана Петровича Романовича – і бажає шановному ювіляру щастя земного, здоров’я
міцного, удачі у всьому, добра і
любові, вічної молодості в душі
та Божого благословення на
довгі і мирні роки життя.
Бажаєм здоров’я міцного,
щастя без краю,
Усього найкращого щиро
бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало
тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам
кожна година,
Від біди вберігає молитва
свята.
Хай легкою буде життєва
стежина
На многії щасливі і довгі
літа!

Педагогічний колектив та
профспілковий комітет Верхньояблунського НВК щиросердечно вітають з ювілейним 55-м
днем нар о дж е ння, який
святкував
9 липня,
ди рект ора Івана
Миколайо в и ч а
Січака.
Шановний ювіляре! Так,
55 – це
вже не юність і не молодість, а
мудра зрілість, життєвий досвід
і заслужена повага. Прийміть
найкращі привітання з днем народження! Бажаємо Вам міцного карпатського здоров’я, витримки, виваженості, особистих
творчих досягнень, сімейного
щастя, злагоди та добробуту! Хай
Вас підтримують та надихають
рідні люди, розуміють та допомагають колеги.
Зичимо, щоб і надалі Ваша
праця була плідною та змістовною, а розпочаті справи приносили тільки успішні результати.
Добра, любові і Божої ласки на
многії літа. Нехай Вам у цьому
допомагає Бог.

Продається магазин по вул.
Міцкевича, 15, в м. Турка, загальною площею 120 кв. м.
Підведена вода, каналізація.
Ціна – договірна. Деталі за
тел.: 0990900710.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÈÕÀÉËÎ ²ËÜÍÈÖÜÊÈÉ ÍÀÃÎÐÎÄÆÅÍÈÉ
Â²ÄÇÍÀÊÎÞ «Ë²ÄÅÐ ÊÀÐÏÀÒ»
Наприкінці другого дня ІІІ Форуму місцевого
розвитку, голова Львівської обласної ради
Олександр Ганущин, за особистий вклад у розвиток Карпатського регіону, урочисто нагородив відзнаками «Лідер Карпат» осіб, котрі віддано працюють над розвитком гірського краю.
Окрім інших поважних персон, нагороди удостоївся і депутат Львівської обласної ради Михайло
Ільницький.
«Спільно зможемо більше!», – сказав Олександр
Ганущин, дякуючи лідерам Карпат за професійність,
наполегливість, цілеспрямованість, відданість у вирішенні питань Карпатського регіону.

10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердечно вітає з днем народження, який святкуватиме 17 липня, однокласницю – Любу Яворську (Павлик) – і бажає їй міцного здоров’я
– з роси і води, невичерпної життєвої енергії, Божої опіки у всіх справах.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди
буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались
всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

ÂÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ ÒÀ
Ö²ËÞÙ² ÒÐÀÂÈ
З цими трьома природними силами асоціюється прекрасне
християнське свято, витоки якого сягають в глибоку давнину, ще в язичницькі часи, – свято Івана Купала, яке, за доброю традицією, відбулося минулої суботи в міському парку
(на ставках). Щоправда, його трохи зіпсувала злива, яка день
перед цим пройшла в Турці, і на місці проведення заходу місцями було мокро, стояло болото і калюжі. Та все ж незважаючи
на це, щоб віддати данину чарівному Купальському святу, у
парк прийшло багато молоді, дорослих і дітвори.
Вели святковий захід наші неперевершені ведучі, працівники
РНД – Анна Ференц і Надія Донець – з уст яких лунали легенди та розповіді про традиції свята Івана Купала, а розпочали
його талановиті солістки, що
приїхали з Гусного і Кривки, –
Марія Павлик і Мирослава Жавко. Вони подарували присутнім
чудові українські пісні.
До цього святкового дійства
долучилося багато служб – сектор туризму, працівники лісового господарства та працівники
РЕМу, які зробили сцену і належне освітлення, стежили за порядком під час проведення заходу працівники поліції, чергували медики, рятувальники, районний Народний дім та відділ
культури узгодили і склали сценарій свята. Та чи не найбільше, за словами ведучих, приклалася до його проведення Турківська міська рада – вона надала подарунки і призи.
– Як би хто не хотів забрати
наші традиції, знищити нашу
мову і наші вірування, ніхто не
зміг цього зробити. І тому ми сьогодні святкуємо це чудесне, трохи дивне, наповнене чарами
таємничості, свято, пов’язане з
любов’ю, світлом і сонцем, –
сказав у своєму вітальному слові
міський голова Геннадій Когут. –
Я щиро вітаю всіх із цим святом,
бажаю, щоб добре відпочили,
взяли участь у забавах і конкурсах, пізнали для себе щось нове,
аби знову з року в рік примножували традиції наших славних
предків. І потрібно віддати шану

тим безстрашним хлопцям, які
на Сході України тримають нам
над головою мирне небо, щоб
ми мали можливість радіти життю і відзначати це неповторне
Купальське свято.
З імпровізованої сцени перед
присутніми виступили жіночий
фольклорний гурт с. Либохора,
солісти – Василина Бонтей з Либохори, Уляна і Богдана Ігнацевичі – з Явори, а також Марія
Павлик і Михайло Федорко – з
Турки, троїсті музики з с. Матків.
Цікавими та захоплюючими
були спортивні змагання та змагання з риболовлі, які організував сектор молоді та спорту
Турківської РДА. Також проводилася між присутніми на святі
вікторина на знання різних
лікарських трав, конкурс на кращий віночок з польових квітів, гра
«Знайди приз» та ін. Про цілющі
властивості лікарських рослин,
що ростуть у наших краях, розповіла відома на Турківщині та
за її межами знавець лікарських трав, біолог Оксана Павлик
та ще продекламувала зі сцени
свій авторський вірш.
Традиційним було одягання
деревця – «мариноньки» та хоровод навколо нього. Завершилися святкування Івана Купала
запаленням купальської ватри.
Усі конкурсанти удостоїлися
призів, а солодкі подарунки
були вручені найстаршій учасниці свята, 80-річній п. Катерині,
та наймолодшій учасниці – Анастасійці, якій виповнилося всього 4 тижні.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Íàéâèùà íàðîäæóâàí³ñòü - íà Òóðê³âùèí³
Населення Львівщини з початку року зменшилось на 4053
особи і на 1 травня 2018р. його кількість становила 2525,6
тис. осіб. У січні-квітні 2018р. в області народилось 7463 немовлят, померло 11405 осіб. Найвищий рівень народжуваності
був у Турківському, рівень смертності – Перемишлянському
районі.
Кількість населення району на 1 травня 2018р. становила 49512
осіб. Упродовж січня-квітня 2018р. кількість населення зменшилась на 92 особи за рахунок природного (65 осіб) та міграційного
скорочення (27 осіб). У січні-квітні 2018р. народилось 196 дітей (на
1 дитину менше, порівняно з січнем-квітнем 2017р.), померла 261
особа (на 16 осіб більше).
Головне управління статистики у Львівській області.
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ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÌÀÊÀÐ²É
ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÂ ÏÐÈÑË²Ï
ÒÀ ÏÐÈÑË²Ï×ÀÍ
Храмове свято, в день Різдва Івана Хрестителя, в с. Присліп було справді величним. У цей
день сюди з візитацією прибув митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української автокефальної православної церкви, керуючий Львівською єпархією, Блаженнійший Макарій.
До речі, уродженець с. Красне Турківського району. Це його перший візит, в чині Предстоятеля,
на турківські терени.
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Софію Миколаївну Корнутяк із с. Присліп з 55-річчям сердечно.
вітають чоловік Степан, дочка Анжела з чоловіком Дмитром. дочка Марія з чоловіком Миколою; онуки Артем, Микола і Аліна - та бажають дорогій і люблячій, добрій і турботливій
іменинниці міцного здоров’я, світлої радості в
житті, Божого благословення.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею - молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає ювілей.
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Нехай сміх і радість на подвір’ї не стиха.
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за уста.
Хай діти та онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народження фельдшера лікарської амбулаторії с. Либохора Поліну
Миколаївну Лихву і бажають їй міцного здоров’я, життєвої енергії, миру, добра, достатку, родинного тепла і Божого благословення.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.

Надзвичайно урочистою була зустріч митрополита. З Каплунівки його автомобіль супроводжували
вершники, а вже біля самого храму дівчата у вишиваному вбранні вітали хлібом-сіллю. Блаженнійший
Макарій, виступаючи, коротко розповів, чим живе сьогодні Українська автокефальна православна
церква, про свій духовний шлях. Затим відбулася архієрейська Служба Божа, за участі 23 священиків
Турківського та Старосамбірського деканатів, а також вихідців із села – декана Фастівського деканату
Київської області о. Миколи Лимаря, о. Дмитра Кулічковського, який здійснює священичу місію на
Полтавщині, та о. Іллі Джури із Старосамбірщини. На храмове свято прибуло надзвичайно багато
людей з довколишніх
сіл та з різних міст і сіл
Львівщини, а також
України. Митрополит
Макарій особисто
запричащав велику
кількість дітей, які,
напевно,
вперше
приймали дари Господні. А після проповіді він здійснив почесну місію нагородження. Так з нагоди
храмового свята та
1030-річчя хрещення
Руси-України, ювілейною медаллю рівноапостольного Великого князя Володимира
нагороджені настоятель храму Різдва
Івана Хрестителя с.
Присліп, митрофорний протоієрей Віталій Височанський, голова Турківської РДА Олександр Лабецький, паламар храму
Микола Кітраль. А за доброчесне служіння святій вірі православній, жертовність во славу Української
автокефальної православної церкви, грамотою Блаженнійшого нагороджені хористи і всі парафіяни
церкви, яка зберігатиметься у храмі на довгу згадку про храмове свято 2018 року. Такою ж грамотою
нагороджений і скарбник храму Федір Хащівський.
Після богослужіння митрополит Макарій, спілкуючись з отцями та парафіянами, висловив упевненість, що Вселенський Патріарх Варфоломій таки затвердить Томос Українській Православній
Церкві. Це вже інше питання – як відбуватимуться об’єднавчі процеси. Втім, як би не було складно,
об’єднання відбудеться заради майбутнього України. Сам же митрополит готовий вклонитися будьякому Предстоятелю, лиш би воно відбулося якомога швидше. Цього вимагає час, цього вимагає українська спільнота.
Також митрополит Макарій запросив жителів Турківщини взяти участь у святкуванні з нагоди 1030 –
річчя хрещення Руси-України, яке Українська автокефальна православна Церква відзначатиме 24
липня в Києві.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу і турботливу хресну маму - Марію Ярославівну Борканин,
жительку с. Красне, з 70-річним ювілеєм щиросердечно вітає похресниця Юлія з сім’єю і бажає ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку, і довгогодовгого щасливого віку!
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день:
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа!

12 липня у віконечко жителя с. Ропавське Романа Вікторовича
Марчишина постукало чудове свято. На його життєвий поріг ступив
гарний ювілей – 50 років. З нагоди неймовірного свята, найкращого друга – кума вітаєм. І бажаєм ювілярові, аби
Господь дарував йому добре здоров’я та шану
від людей, тепло родини. Стелися, доле, крізь
усе життя лише добром для доброї людини.
Нехай душа в Тебе ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Нехай Тобі сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль.
Зичимо Тобі літ багато, радості - ні крихточки біди.
Щоб життя для Тебе було, як свято, і дарувало посмішку завжди.
Щоб Ангели Божі Тебе берегли.
З повагою і любов’ю – сім’я Миколи і Катерини Томинців із Турки.
Колектив працівників Верхньогусненського НВК
щиро вітає з днем народження кочегара Павла
Ярославовича Рабка і бажає ювілярові міцного
здоров’я, невичерпної життєвої енергії, щастя безмежного на життєвій дорозі.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

Дорогу, добру, чуйну сестричку, жительку с. Красне - Марію Ярославівну Борканин – зі славним життєвим ювілеєм – 70-річчям від
дня народження – щиро вітають брат Йосип з сім’єю, сестри Катерина, Євгенія, Дарія, Ольга - з сім’ями.
Бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я, душевного тепла, довголіття, Божої опіки в житті.
У щедрий сніп зібралися літа,
Мов повнозерне сонячне колосся,
І хоч взялося інеєм волосся,
У ювілеї Твоєму – і мудрість, й доброта.
Хай радість приносить Тобі кожна година,
Від горя хоронить молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
На многії, щасливі і щедрі літа.
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Â²ÄÊÐÈÂ
ÌÅÌÎÐ²ÀË ÏÀÌ’ßÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â
Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Польщі взяв участь у відкритті у
селі Сагринь Меморіалу пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.
Глава держави відзначив важливість відкриття Меморіалу. «Наш перший людський і християнський
обов’язок – пам’ятати про невинних жертв і зробити все можливе, щоб наші народи ніколи не знали
більше розбрату і протистоянь», - наголосив Петро Порошенко.
Він підкреслив, що здавна український і польський народи були сусідами,
яких поєднують спільність культур, традицій, близькість мов, а також єднає
досвід спільної боротьби за власну свободу проти іноземних поневолювачів,
імперських і тоталітарних режимів.
«Нам варто говорити і пам’ятати про
цей досвід, згадувати героїв українських
і польських, які спільно боролися проти Російської імперії і в 1830 р., і в 20-х
роках минулого століття. Це та пам’ять,
яка нас об’єднує», - підкреслив Петро
Порошенко .
«Але в нашій історії, і ми маємо це
визнати, є і печальні сторінки. Поряд зі
спільними перемогами, поруч з нашою
дружбою і братерством, найболючішою
травмою залишається братовбивчий
збройний польсько – український
конфлікт 1943-1944 років минулого століття, який залишив глибоку рану і тут, на Холмщині», - зауважив Глава держави. Він нагадав, що понад
70 років тому українці Сагрині і навколишніх сіл стали жертвою брутальної збройної акції, яку вчинили
проти мирних мешканців окремі підрозділи польського підпілля. «І сьогодні ми тут для того, щоб
нашою спільною молитвою вшанувати пам’ять сотень дітей, жінок, чоловіків, людей старшого віку, які
загинули тільки за те, що вони називали себе українцями, за те, що вони ходили до іншої церкви. І
разом з ними ми пам’ятаємо всіх, хто був невинно вбитий», - наголосив Президент.
Присутні вшанували пам’ять убитих хвилиною мовчання.
Президент наголосив, що сьогоднішня молитва змушує задуматись і переосмислити те, що може
принести зло мільйонам людей.
«Ми рішуче засуджуємо брутальність і насилля як сьогодення, так і минулого. І закликаємо нинішнє
і прийдешнє покоління пам’ятати українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів»
та підрозділів Армії Крайової у 1944 році». Воїни роти Почесної варти встановили кошик квітів зі стрічкою
національних кольорів України та надписом «Від Українського народу». Президент України поклав
букет квітів до Меморіалу та вшанував пам’ять загиблих.
Біля Меморіалу також відбулась панахида за загиблими.
Олена ЛЕПІШ,
головний спеціаліст організаційного відділу Турківської РДА.

ÏÎÌÈÍÀËÜÍ² ÇÀÕÎÄÈ Â ÑÀÃÐÈÍ²
Численною делегацією, на чолі із Президентом України Петром Порошенком, ми взяли
участь у поминальних заходах у селі Сагринь
Республіки Польща.
Трагедія села Сагринь, де 10 березня 1944
року було вбито та закатовано понад 1000 українців, назавжди залишиться скорботною
сторінкою нашої історії.
Погоджуюся з главою держави, що зараз як ніколи актуальними є слова Івана Павла ІІ, які були виголошені у Перемишлі в липні 1991 року. Він сказав: «Саме сьогодні все нас закликає до примирення, до братерства і до взаємопошани, до пошуку того, що нас, українців, і поляків об’єднує.
Упевнений, що нам з польськими партнерами
слід спільно шанувати нашу історичну пам‘ять, попри часом темні її сторінки з обох боків.
Вірю, що поглиблення співробітницва з Республікою Польща у всіх сферах повинно стати об’єднуючим фактором задля спільного європейського майбутнього наших держав». Так написав на своїй
сторінці у Фейсбук депутат Верховної Ради України
Андрій Лопушанський, який взяв участь у поминальних заходах.

CRAN FONDO – НА ТУРКІВЩИНІ
Cran Fondo – це один з найвідоміших і найпопулярніших у світі шосейних велосипедних заїздів,
що поєднує на одній трасі як професійних спортсменів, так і любителів велоспорту. Маршрут його прокладений мальовничими місцями Прикарпаття. А сама історія цих масових велосипедних заїздів зародилася ще сто років тому в Італії. За цей час подія стала однією з найбільш
популярних не тільки в Європі, а й в усьому світі. Особлива енергетика та атмосфера, ентузіазм учасників та підтримка глядачів – ось що підкорює багато країн, де зараз проходять
подібні велопробіги.
У суботу, 14 липня, аматорський велоівент пройде і територією Турківщини. Дистанція, довжиною
120 км, пролягатиме за маршрутом Старий Самбір – Сянки- Старий Самбір. У ньому візьмуть участь
близько 250-400 велосипедистів – з багатьох міст України та, можливо, із зарубіжжя. Офіційний
організатор змагань – Львівський велосипедний клуб – єдиний в Україні велоклуб.
У зв’язку з цим, 14 липня 2018р. буде перекрито рух автомобілів на відрізку с. Сянки – м.Турка
(11.00 год. – 12.30 год.). Зокрема, на трасі Н13- вул. І. Франка (м. Турка) : 11.00 год. – 14.30 год.,
на трасі Н13-Т1423: 11.15 год. – 14.15 год.; на трасі Н13 – поворот на село Сянки : 11. 30 год. –
14.00 год. Львівський велосипедний клуб закликає жителів району своєю присутністю підтримати
учасників велосипедного заїзду, створити всі належні умови безпеки для проходження спортсменів по
трасі.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Люблячу матусю, найкращу в світі бабусю, тещу, невістку, жительку
м. Турка Оксану Орестівну Вовчанську з ювілеєм вітають дочка
Людмила, син Андрій, зять Михайло, онук Романчик, свекор Василь
та свати Марія і Зеновій та бажають ювілярці міцного здоров’я, щастя, радості, достатку, Божого благословення в житті.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і тепла,
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД В
АВТОТРАНСПОРТІ
Депутати Турківської районної ради виділили з районного
бюджету 300 тис. грн. для компенсації пільгового проїзду.
Відповідне рішення про виділення субвенції районному бюджету було прийнято 27 червня 2018 року.
За словами начальника управління соціального захисту населення РДА Миколи Гута, в ці дні вирішуються питання укладення угод із
представником автотранспортних підприємств щодо перевезення
пільговиків. Передбачається, що надання пільг буде продовжено у
безготівковій формі, тобто шляхом компенсаційних виплат за надані послуги автотранспортним підприємствам, а не пільговикам,
як передбачалося раніше.
Станом на сьогодні право безкоштовного проїзду в автомобільному транспорті загального користування зберігається за переважною більшістю пільговиків. Загалом, це понад 20 категорій пасажирів, які за соціальною ознакою можуть користуватись такою можливістю. Разом з тим, пільги у транспорті скасовані, зокрема, для
ветеранів праці, дітей війни, учасників війни, жертв нацистських
переслідувань, осіб із особливими заслугами перед Батьківщиною.
Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА.
Отже міським пасажирським
транспортом та автобусними
маршрутами приміського сполучення (з’єднують населені
пункти, їх протяжність не перевищує 50 км) можуть безкоштовно користуватись:
- ветерани війни;
- інваліди війни та супроводжуючий інваліда І групи;
- ветерани військової служби,
органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації, а також їх
вдови (вдівці);
- інваліди І, ІІ груп (загального
захворювання);
- супроводжуючий інваліда І
групи або дітей-інвалідів;
- громадяни, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС;
- дружини (чоловік) та опікуни
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
- діти з багатодітних сімей;
- пенсіонери за віком;
у межах адміністративного
району:
- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій;
- учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
- батьки військовослужбовців,
які загинули чи померли або
пропали безвісти під час проходження військової служби;
- реабілітовані громадяни, які
стали інвалідами внаслідок
репресій, або є пенсіонерами.
Щодо пільгового проїзду у
міжміському автомобільному
транспорті (внутрішні та міжоб-

ласні маршрути), то таке право
мають:
безоплатно, незалежно від
відстані та місця проживання:
- ветерани війни;
- інваліди війни та супроводжуючий інваліда І групи;
- діти з багатодітних сімей;
- громадяни, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС (І категорія) – один раз на рік до
будь-якого населеного пункту і
назад
для лікування та відпочинку у
санаторіях:
- ветерани військової служби,
органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації, а також їх
вдови (вдівці);
50-відсоткову знижку:
- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій;
- учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
- батьки військовослужбовців,
які загинули чи померли або
пропали безвісти під час проходження військової служби;
- громадяни, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС (ІІ категорія) – один раз на рік до
будь-якого населеного пункту і
назад
50-відсоткову знижку з 1 жовтня до 15 травня:
- інваліди І, ІІ, ІІІ груп (загального захворювання);
- супроводжуючий інваліда І
групи або дітей-інвалідів.
Микола ЛИЛО,
депутат Турківської районої
ради.
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ÍÎÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ØÊÎËÀ:
ÍÅ ÇÍÀÍÍß, À ÍÀÂÈ×ÊÈ
Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета –
створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це
відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно
ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку, та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.
З 1 вересня цього року стартує ця реформа, на яку чекали
довгі роки і яка побудована по
системі освіти Європи. В цьому
році планується відкрити 64
перші класи. Для потреб Нової
української школи із державного та місцевого бюджетів виділено кошти на придбання комп’ютерного обладнання, дидактичного матеріалу, меблів.

співфінансування і спільного управління школами;
запровадження принципу
«гроші ходять за дитиною», зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами,

якості освіти і методи контролю
результатів, більш широкі можливості з зонами відповідальності вчителів. А головне – перегляд фінансування для уникнення проблем, що зараз мають

які можуть разом з іншими
дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього школах;
запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування
шкіл незалежно від форми власності.

місце.
Ціль таких змін не лише акцент на патріотизмі і особистісному розвитку – скоріше потреба в висококваліфікованих фахівцях з різносторонньо розвинутим інтелектом, які будуть здатні
на інновації для стабільного
розвитку як окремих напрямків,
так і економіки в цілому.
З нового в школах заплановано: соціалізація, наскрізні уміння різних наук, створення цінностей та орієнтація на учня у формулі зміненого формату. І якщо
з технічної сторони забезпечення школи для спеціалізованих
організацій по забезпеченню
шкіл матеріалами та обладнанням не викликає питань, то поки
не ясно, на чому буде формуватися підвищення мотивації вчителів.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ В
НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ШКОЛІ?
Усі знають про масштабний
проект Міністерства освіти і науки України «Нова українська
школа», і хоч концепція проекту
все ще формується та може бути
не один раз змінена – вже можна оцінити, яких змін чекати від
впровадження нових принципів
та європейського підходу.
У рамках реформування системи державного фінансування
загальної середньої освіти передбачається:
створення системи прозорого розподілу публічних коштів у
Новій українській школі (школи
будуть зобов’язані оприлюднювати дані про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел);
покриття видатків на забезпечення педагогічної складової
частини навчального процесу за
рахунок освітньої субвенції;
удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в різних
регіонах і населених пунктах;
створення необхідних умов
для навчання і виховання дітей
молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській
місцевості;
створення умов для розширення державно-громадського
партнерства
на
засадах

ПОКРАЩЕННЯ В
НОВІЙ ШКОЛІ –
ГЛОБАЛЬНІ
Як можна помітити – декларуються фундаментальні зміни
в школі, і це буде не просто впровадження європейського досвіду та практики – нові можливості
дадуть якісні зміни та перетворення в різних сферах.
Реорганізація охопить і соціальні аспекти, і проблеми взаємодії всіх учасників – включно з
батьками, інновації як технічні,
так і в підході до глобальної політики в освіті, нові стандарти

ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÏÅÐÂÈÍÊÓ,
ÂÒÎÐÈÍÊÀ – ÏÎ×ÅÊÀª
Про те, що медицина в Україні потребує радикальних реформ, сьогодні ні в
кого немає сумніву, але, на жаль, здається, ніхто достеменно не може намалювати дорожну карту, як саме можна це зробити. А тому зазвичай йдемо
шляхом проб і помилок. А це, в результаті, колись-таки змусить реформаторів задуматися: а що ж ми робили неправильно, чому, розпочинаючи реформу, ми достеменно не вивчили проблему з тим, щоб сама реформа принесла
користь як пацієнтам, так і медикам?
Останнім часом і в нас на Турківщині тривають дискусії щодо подальшої долі медичної галузі. Це питання неодноразово розглядали на різних зібраннях, в тому числі
комісіях, президіях та сесіях районної ради. Обговорювали його й в медичній спільноті.
Темою №1 стало питання: що маємо реформувати – медицину загалом, чи поетапно,
починаючи з первинної ланки, тобто лікарських амбулаторій та поліклініки? Варто
відзначити, що в різних районах до цього питання підходять по-різному. У нас же
остання сесія Турківської районної ради, що відбулася минулого тижня, з подання
виконувача обов’язків головного лікаря Костянтина Коробова, прийняла рішення реформувати лише первинну ланку, створивши некомерційне підприємство «Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», шляхом виділу з Турківської комунальної центральної районної лікарні, а з вторинкою – почекати до 2020

СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
РЕФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ «НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА».
Реалізація
Концепції
здійснюється протягом 20172029 років трьома етапами.
Перший етап (2017-2018
роки);
Другий етап(2019-2022 роки);
Третій етап (2023-2029 роки).
Впровадження освітніх програм за новим Державним стандартом освіти:
1 клас – з 1 вересня 2018
року;
2 клас – з 1 вересня 2019 року;
3 клас – з 1 вересня 2020 року;
4 клас – з 1 вересня 2021 року.
Базова школа ( 5-9 класи) розпочне функціонувати з 1 вересня 2022 року.
Старша профільна школа (1012 класи) розпочне функціонувати з 1 вересня 2027 року.
Перші випускники Нової української школи, перші ластівки
полетять у світ весною 2030 року.

ПЕРШОКЛАСНИК НА
ПОРОЗІ ШКОЛИ
Кажуть, починати завжди
важко. Однак усі знають: у нашому житті багато що залежить
від доброго початку.
Серед почуттів, що наповнюють батьків, коли вони вперше
проводжають дітей до школи,
два найсильніші: радість і тривога. Радість, що малеча виросла. Тривога – чи впораються з
навчальними турботами, якими
будуть стосунки з навколишніми.
Серед нововведень, яке очікує наших першокласників – 8
навчальних осередків у кожному класі: навчально-пізнавальна діяльність (+парти/столи),
змінні тематичні осередки (дошки, фліпчарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями); осередок гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор); художньо-творча діяльність (полички
для зберігання приладдя та

стенд для змінної виставки дитячих робіт); куточок живої природи для проведення дослідів
(пророщування зерна, спостереження та догляд за рослинами, акваріум); осередок відпочинку (з килимом для сидіння та
гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками та м’яким покриттям); дитяча класна бібліотека; осередок вчителя (стіл,
стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо).
Навчання відбуватиметься за
тематичними тижнями.
Протягом року – 33 тематичні
тижні. Наприклад, тематичні
тижні першого місяця навчання
(вересня) будуть такі: 1-ий тиждень – «Я – школяр», 2-ий тиждень – «Мій (наш) клас», 3-ій тиждень – «Мої друзі», 4-ий тиждень
– «Моє довкілля».
Серед навчальних предметів:
мова, іноземна мова, математика, мистецтво, фізична культура та новий інтегрований курс «Я
досліджую світ».
Зміни очікують на вчителів,
дещо зміниться і для батьків.
НУШ – це відповідальна школа , і ми переконані, що навчальні заклади повинні отримати більше свободи дій. Адже
відповідальність та свобода
йдуть рука об руку. Тому Закон
«Про освіту» передбачає кадрову автономію. Тепер директор
школи може самостійно призначати своїх заступників, приймати на роботу та звільняти педагогічних працівників.
Окрім того, керівники шкіл (як
і вчителі) приймаються на роботу за строковим контрактом.
Директор школи обирається за
конкурсом. Одна людина зможе
бути на цій посаді не більше двох
термінів по 6 років (якщо особа
призначається на цю посаду
вперше, перший термін складатиме 2 роки). Після ця людина
зможе обіймати інші посади в
цій школі або ж брати участь у
конкурсі директорів в іншій
школі.
Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрації та
батьків – наріжний камінь, який
допоможе досягти всіх інших
результатів. Адже тільки так
можливо втілити головну мету,
змінити освітнє середовище,
впровадити навчання для життя. І врешті – зробити українську
школу відкритою, цікавою та сучасною.
Оксана МАНЮХ,
завідувач відділу освіти Турківської РДА.

року. Хоча, по правді кажучи, приймаючи таке рішення, чимало депутатів у душі були
проти, розуміючи, що якщо реформа, то комплексна, але дослухавшись до прохань
медиків ( тих, хто працює в стаціонарах), проголосували за , так би мовити, роздільну
реформу. Виступаючи на сесії, голова Турківської РДА Олександр Лабецький чітко
наголосив, що він проти такого рішення, адже перспективу бачить лише в комплексному реформуванні, але коли вже медичний колектив так захотів, він має взяти на
себе відповідальність за подальшу долю медичної галузі району з усіма можливими
проблемними наслідками. «Медики мають розуміти, що, зайнявши отаку позицію,
вони є відповідальними за те, якою буде охорона здоров’я на Турківщині за рік, два,
чи п’ять років», – наголосив Олександр Миронович. Всупереч власним переконанням, за дане рішення проголосував і головний лікар Боринської міської лікарні Ігор
Маркін, який також за комплексну реформу. Про це він заявив з трибуни сесії районної ради.
Прийнявши дане рішення, сесія проголосувала за те, щоб виконувачем обов’язків
керівника новоствореного некомерційного підприємства став заступник головного
лікаря Турківської КЦРЛ Микола Яцкуляк. Втім, цього ж дня до редакції зателефонував сам Микола Петрович і сказав, що на таке рішення він згоди не давав і не має
наміру займатися проблемами, яких буде чимало, щодо забезпечення функціонування підприємства та виготовлення ліцензій. З огляду на це, очевидно, уже наступна
сесія прийме рішення про призначення на цю посаду іншої людини.
Попри це, що рішення прийнято, керівництво Турківської КЦРЛ все-таки має серйозно вивчити проблему реформування; якщо треба, проконсультуватися з фахівцями
області чи і міністерства з тим, щоб у майбутньому Турківщина , й особливо широкий
загал місцевих жителів, чимало з яких живуть за межею бідності, могли отримувати
якісні медичні послуги, а медики – гідну зарплату.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊË²ªÍÒ ÇÀÂÆÄÈ ÏÐÀÂÈÉ,
або як не стати жертвою недобросовісного продавця
“Залишіть Вашу сумку у камері схову”, “У нас фото/відео зйомка заборонена!”, “Не
рухайте товар, я вам зараз все сама покажу”, «У мене немає здачі».... і так довго і
далі. Ці фрази нам часто доводиться чути у магазинах та супермаркетах мало не
щодня. Та мало хто знає, що подібні прохання (деколи в наказовій формі) є незаконними. Нещодавно був свідком випадку у турківській “Рукавичці”, коли жінка, намагаючись розійтись із іншим покупцем у вузькому проході, випадково зачепила куряче
яйце. Воно впало на підлогу та розбилось. До неї одразу підійшли працівники магазину
і повідомили, що вона зобов’язана оплатити пошкоджений товар. Жіночка, трохи
зніяковівши, підійшла до каси та заплатила. Звичайно, втрата невелика – близько 2
грн. Однак, якби вона знала свої права, то цього б не було, а працівники магазину
отримали б добрий урок, що їхня вимога – незаконна.
Для того, аби таких випадків у нас було якомога менше, ми підготували відповіді
на найбільш часті запитання клієнтів супермаркетів та магазинів:
Чи обов’язково залишати рюкзак чи
сумку у комірчині супермаркету?
Ні. Особливо, якщо там у вас залишаються
цінні речі, документи тощо. Адже ці комірки,
що замикаються на ключ, нічим не відрізняються від інших меблів у торговельному
центрі. Супермаркет не надає вам послуг
зберігання (як у камері схову на вокзалі), ви
не укладаєте договору найму (як із банківським сейфом), а тому відповідальності за залишені речі працівники магазину не несуть.
Тому заборонити вам увійти на територію закладу з рюкзаком за плечима чи невеликою
сумочкою охоронці не мають права.
Чи треба платити за ненавмисне розбитий чи пошкоджений товар?
Не треба. Якщо чашка (у нашому випадку –
яйце) просто вислизнула у вас із рук – не поспішайте за неї платити. Згідно зі статтею 323
Цивільного кодексу, ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе
його власник, якщо інше не встановлено договором, або законом. Ви – не власник, поки
не заплатите за чашку. Якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно
спершу довести. Наприклад, у суді, якщо супермаркет не полінується туди звернутися.
Самостійно стягувати такі виплати він не має
права. Може тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна.
Згідно з частиною 2 статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів», продавець
зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у
вільному виборі продукції та форм її оплати,
а також забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості
або непотрібного йому асортименту. Розбита чашка – неналежна якість. Яйце – теж.
Чи можна фотографувати чи проводити відеозйомку у закладі торгівлі?
Так, можна. Згідно зі статтею 34 Конституції
України кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово, або в інший
спосіб - на свій вибір. Обмеження можуть
бути, якщо фотографування стосується національної безпеки, територіальної цілісності.
Інших підстав для обмеження права фотографувати товар Конституція не зазначає.
Також стаття 50 Конституції України гарантує
кожній людині право вільного доступу до
інформації про якість харчових продуктів і
предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути
засекречена. Отже, заборона фотографувати товари суперечить Конституції.
Чи можуть працівники магазину заборонити торкатися, або оглядати його?
Зауваження продавців товару на кшталт
«Не чіпайте руками, ми самі вам покажемо»,
є необґрунтованими. Згідно з частиною 2
статті 700 Цивільного кодексу України, покупець має право до укладання договору
купівлі-продажу оглянути товар, вимагати
проведення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам
роздрібної торгівлі.
У Правилах роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (пункт 11 розділу 2) зазначено, що продавець зобов’язаний створити споживачу зручні умови для ознайомлення, вибору та примірки швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних (кожухових)
товарів і головних уборів.
Також частина 2 статті 17 Закону України
«Про захист прав споживачів» зобов’язує
продавця всіляко сприяти споживачеві у
вільному виборі продукції. Тому покрутити в
руках навіть шубу вам ніхто заборонити не
може.
Чи можна у супермаркеті, по дорозі до
каси, спожити товар?
Прямої заборони споживати продовольчі
товари до моменту їхньої оплати в Законі
«Про захист прав споживачів» немає. Проте, поки ви не заплатите за товар, він є влас-

ністю супермаркету. Працівники можуть вам
зробити лише зауваження і попросити заплатити за нього на касі. Якщо відмовитеся оплачувати, то матимете справу з поліцією.
Як оплатити товар, якщо вартість на
ціннику й на касі різниться?
Явище, зараз особливо поширене, коли курс
гривні стрибає щодня, а продавець змінює
ціни, щоб уникнути збитків.
Коли ви купуєте, наприклад, пакет молока,
відбувається укладення договору купівлі-продажу з супермаркетом. Згідно зі статтею 655
Цивільного кодексу України, за договором
купівлі-продажу, продавець зобов’язується передати товар у власність покупцеві, а покупець
приймає, або зобов’язується прийняти цей
товар і сплатити певну грошову суму. У статті
691 ЦК зазначено, що покупець зобов’язаний
оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу. Отже, грошова сума – ціна
- є умовою договору, яка вам відома і на яку ви
погоджуєтесь.
Поки ціна молока існує лише в базі даних,
але не на ціннику, продавець, чи супермаркет,
не має права вимагати від вас оплати молока
за новою ціною. На цю умову договору (вона
просто не була вам відома) ви не давали згоди. А без спільної згоди обох сторін, договір
укласти неможливо.
Молоко вам або продадуть за старою ціною,
або відмовляться продавати. Причому просто
так вам щось не продати не можуть, бо супермаркет взяв на себе обов’язок продавати товари кожному, хто до нього звернеться, тобто
виконувати умови публічного договору купівліпродажу (так само, як і готелі, банки, установи
зв’язку). Це стаття 633 Цивільного кодексу України. Якщо супермаркет необґрунтовано
відмовляється від публічного договору, то повинен відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Можете з того приводу
звернутись або до адміністрації супермаркету,
або до суду.
Чи можна відмовити охоронцю в огляді
своїх речей?
Можна. Охорона магазину не має повноважень проводити огляд , чи обшук. Це можуть
робити тільки правоохоронні органи, і тільки у
випадку, якщо є підозра, що людина вчинила
адміністративне порушення. Тому, якщо охоронець вимагає показати йому вміст вашої сумки, а ви вважаєте, що підстав для цього немає,
— вимагайте викликати поліцію.
Втім, можна погодитись показати свою сумку, так само, як і чек. Це швидше залагодить
конфлікт. І пам’ятайте, що у великих торгових
мережах (а часто – і в малих) є засоби відеоспостереження. Тому не варто хитрити і чинити
протизаконні дії у супермаркеті.
Що робити, якщо у продавця немає решти?
Дуже часто у магазинах (переважно – невеличких) можна почути: «В мене немає решти.
Ідіть розміняйте гроші». Але чи повинен бігти
покупець по найближчих ятках з проханням
розміняти крупну купюру, чи все ж таки це робота продавця?
Не біжіть міняти гроші, якщо немає решти у
продавця. Слід почати з того, що якщо продавець відмовляється продати товар, гордо промовляючи: «У мене немає здачі», він – порушник Закону, і за це в нашій країні навіть передбачена адміністративна відповідальність (постанова НБУ № 72 від 19.02.2001р), згідно неї
ці нещасні монети та дрібні копюри, яких постійно не вистачає, мають бути в тій кількості,
скільки необхідно для нормального товарообігу.
Як відстояти свої права? Варіантів декілька.
Але, на жаль, слід забігти наперед і відзначити, що швидких методів змусити касира дати
Вам решту не існує.
Ми можемо їх тільки виховувати. Можна, наприклад, написати скаргу в спілку захисту прав
споживачів. Вони зобов’язані будуть провести
перевірку і, можливо, оштрафувати керівника
закладу чи приватного підприємця.
Підготував Костянтин МАЛЕТИЧ.
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
2018426687
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Спорудження розвідувальної свердловини №2 Вовче Бітлянської площі на
території Лімненської сільської ради та під’їзної дороги до об’єкта на землях
Хащівської сільської ради Турківського району Львівської області із використанням бурової установки на дизельному приводі. Свердловина вертикальна, розвідувальна. Проектний горизонт - головецька свита (Р3gl-vr ).
Конструкція свердловини: направлення діаметром 339,7 мм спускається
на глибину 10 м, кондуктор діаметром 245 мм спускається на глибину 100 м.
Експлуатаційна колона діаметром 178 мм спускається на глибину 650 м.
Тип бурового верстату Р-80. Спосіб буріння роторний. Тип вишки телескопічний.
Тривалість будівництва свердловини 86 діб, в тому числі:
- будівельно-монтажні роботи – 13 діб;
- демонтажні роботи – 11 діб;
- підготовчі роботи до буріння – 10 діб;
- буріння і кріплення – 48 діб;
- випробування – 4 доби.
Проектна швидкість буріння – 406 м/верст.міс.
Під будівництво свердловини запроектовано земельну ділянку площею
0,5174 га.
2. Суб’єкт господарювання
Дочірнє підприємство з 100% іноземним капіталом „ЮСЕНКО Україна” корпорації „ЮСЕНКО Інтернешнл Інк.” 79005, Львівська обл., місто Львів, площа
Міцкевича, будинок 8, тел.: (032)242-23-10, факс (032) 242-23-20. Код ЄДРПОУ
30051913.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська, 98, Львів, 79026, e-mail: envir@loda.gov.ua, (032) 238-7383
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планової діяльності, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, відповідно до
частини 3 статті 11 закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 31 липня .2018 р. о 14.00 год. в приміщенні будинку просвіти с. Лімна, вул. Центральна, 102.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська, 98, Львів, 79026, e-mail: envir@loda.gov.ua, (032) 238-7383
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська, 98, Львів, 79026, e-mail: envir@loda.gov.ua, (032) 238-7383
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 147 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
1. Лімнянська сільська рада, 82511, Львівська обл., Турківський р-н, с. Лімна,
вул. Центральна, 103, контактна особа Петренко Петро Степанович, т.м.
0680502740.
2. Хащівська сільська рада 82510, Львівська обл., Турківський р-н, с. Хащів,
вул. Середня, 200 контактна особа Кметик Микола Йосипович, т.м. 0678916563.
3. Дочірнє підприємство з 100% іноземним капіталом „ЮСЕНКО Україна”
корпорації „ЮСЕНКО Інтернешнл Інк.” 79005, Львівська обл., місто Львів, площа Міцкевича, будинок 8, контактна особа Мураль Богдан Іванович (032) 24223-10
4. Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська, 98, Львів, 79026, e-mail: envir@loda.gov.ua, (032) 23873-83.
Контактна особа Кравців Ольга Володимирівна, тел. 0972894679.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ПЕРШЕ КОЛО
ДОБІГАЄ КІНЦЯ
Досить швидко летить час. Здавалось, ще зовсім нещодавно стартував чемпіонат Турківщини з футболу, як ось уже
половина його – зіграно. У групі “А” залишився ще один тур
першого кола, а група “Б” досягла екватора уже минулої неділі.
У рамках п’ятого туру, матчі
якого проходили у неділю, 5 липня, у групі “А” В.Яблунька в домашньому поєдинку перемогла
Бориню – 4:1, Боберка поступи-

лась на виїзді у Либохорі – 1:3, а
В. Турів вдома здолав Бітлю –
3:2.
У групі “Б” Вовче розгромило
Турку – 4:0, Явора – Ластівку –

СЕМІНАР ДЛЯ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Турківське відділення Самбірської ОДПІ повідомляє, що 26
липня у м. Львів, Головне управління ДФС у Львівській області
проведе безкоштовний семінар на тему: «Актуальні питання
оподаткування у 2018 році. Підведення підсумків І півріччя 2018
року», для платників податків Львівської області, які перебувають на обліку в ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській
області. Участь у семінарі візьмуть міжнародні сертифіковані професійні бухгалтери Львівщини.
Початок семінару – 11.00год.
Початок реєстрації – 10.00 год.
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у
Львівській області.
Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

У середу, о 15.22 год., на пульт пожежно-рятувальної служби м. Турка надійшло повідомлення про пожежу в с. Явора в
дерев’яній господарській будівлі, критій шифером, розміром
13х7 м. Загорання спричинила блискавка.
На ліквідацію пожежі виїхали два рятувальні підрозділи з 28 ДПРЧ
м.Турка та один – з 58 ДПРЧ смт. Бориня, адже була загроза перекидання вогню на сусідню будівлю, що знаходилася на відстані 1,5
м. Вогонь знищив дах та перекриття господарської будівлі повністю, 5 т грубих кормів та пошкодив стіни - на площі 40 м кв. Врятовано від загорання 3 будівлі.
Гроза – завжди небезпечно. З давніх часів люди боялися ударів
блискавок. І не випадково. За статистикою смертельних випадків,
вона поступається лише повеням. Тому завжди потрібно бути обережним під час грози, адже немає нічого важливішого, аніж безпека власного життя.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Потрібен на роботу комп’ютерник. Тел.: 0501724290.

Продається магазин у с.Шандровець, вул. Верхній кінець,
67а, загальною площею 47,2 м2,
який належить Боринському
споживчому товариству. Стартова ціна продажу – 29440 гривень, без ПДВ.
Крок аукціону – 2% стартової
ціни.
Реєстраційний внесок – 170
грн.
Гарантійний внесок – 883 грн.
Аукціон
відбудеться
30.07.2018р., об 11.00 год., за
адресою: м. Турка, площа Ринок,
24.
Реєстрація учасників аукціону
припиняється за три дні до проведення аукціону. Заявки для
участі в аукціоні приймаються до
25. 07. 2018р.
Телефони для довідок:
(050) 088-1187, (068) 0569245.

Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники,
електрики, зварювальники, муляри, різноробочі.
Вакансії для жінок і сімейних
пар.
Роблю візи. Тел. 0988356134
– Віталій.
Державна Установа «Закарпатська установа виконання покарань – №9)» запрошує на роботу на посаду молодший
інспектор «відділу режиму і охорони». Зручний графік роботи.
Зарплата – від 7000 грн.
Адреса: м. Ужгород, вул. Довж енка, 8а, тел.0685361805,
0509702152 – Олександра.

ÍÀ ÁÀÇ² ÌÎÒÅËÞ «×ÅÐÒÓÐ» Â²ÄÏÎ×ÈÂÀÞÒÜ Ä²ÒÈ
На базі мотелю «Чертур» у с. Явора, за скеруванням туристичного агентства «АртТур» (м. Киів), проводять свій вільний час діти з України. Відпочиватимуть вони в горах до 4
серпня. Організовують дозвілля дітям з Києва, Херсонщини, Запорізької та інших областей
чотири педагоги, на чолі з досвідченим педагогом-організатором Світланою Вагнер. Мотель забезпечує відпочиваючих проживанням і якісним харчуванням.
Дітям тут дуже подобається. Вони плавають в басейні, гуляють, проводять різні акції, дискотеки,
спілкуються в англомовному середовищі з досвідченими викладачами. Їх надзвичайно заворожує
навколишня краса наших чарівних Карпат.
Ольга ТАРАСЕНКО.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486
т.в.о. редактора Ольга ТАРАСЕНКО

ПРЕЙСКУРАНТ

7:2, а Шум’яч вдома практично
нічого не зміг протидіяти Прислопу – 1:4.
У неділю, 15 липня, пройдуть
три завершальні поєдинки першого кола у групі “А”. Силами
поміряються Бітля та Боберка,
В.Висоцьке та В.Турів, а також
Либохора та Бориня.
Початок поєдинків – о 15.00
год.
Паралельно із основним чемпіонатом, на Турківщині також
триває і чемпіонат району серед юнаків. Тут також зіграно 5
турів, за підсумками яких одноосібними лідерами наразі є – у
групі “А” – команда с.Н.Висоцьке, у групі “Б” – команда с.Явора. А замикають турнірну таблицю, відповідно, юнаки з Н.Турова та Прислопа.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки). З/ плата – 5400 грн.
Телефони: 067-541-62-58,
095-230-41-81, 067-541-62-24.

Â²Ä ÓÄÀÐÓ ÁËÈÑÊÀÂÊÈ
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закупівельних цін ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні
та свині в грн. за 1 кг живої ваги

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА
ВИД ТВАРИН

Бички вищ.вгод., понад 400 кг
Бички вищ.вгод., від 345-до
400кг
Бички, до 345 кг
Молодняк вищ.вгод., від 345кг
(телиці)
Молодняк вища вгод., до 345кг
(телиці)
Молодняк середньої вгод.
Молодняк, н/ сер. вгод.
Молодняк, худа
Доросла вищої вгод., від 350кг
Доросла вищої вгод., до 350кг
Доросла середньої вгод.
Доросла, н/середньої вгод.
Доросла, худа
Коні I категорії
Коні II категорії
Свині
Свиноматки

ПОПЕРЕДНЯ
22.06.2018року

ВІД
09.07.2018року

32,00

33,00

30,55

31,55

29,05

30,05

30,55

31,55

29,05

30,05

24,90
22,50
15,60
27,55
26,60
24,00
21,70
15,35
17,50
15,80
30,80
29,50

25,90
23,50
16,60
28,55
27,60
25,00
22,70
16,35
18,50
16,80
31,80
30,50

Ірина ДЗОНДЗА,
головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА
Турківське житлово-комунальне управління повідомляє, що,
згідно рішення сесії Турківської міської ради за № 1366 від
29.03.2018 року про затвердження тарифів на послуги по вивезенню твердих побутових відходів для населення, оплата
для жителів міста Турка - у розмірі 14.14 гривень з розрахунку
на одного зареєстрованого (фактично проживаючого) мешканця будинку.
Для найбільш точного розрахунку з жителями комунальних будинків, КП «Турківське житлово-комунальне управління» просить
жителів м. Турка звернутись до них для перезаключення договору
по нових тарифах, при цьому мати при собі копію паспортних даних
і даних прописки.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Одногрупники - Валентина Пилипчак, Любов Матківська, Галина
Драч, Володимир Кирда - висловлюють щире співчуття вчителю української мови Карпатського НВК Оресті Степанівні Фечко з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Івана Фечка.
Класний керівник Іванна Блажівська та учні 6-А класу Турківського НВК висловлюють щире співчуття однокласнику Максимові Павловичу та його сім’ї з приводу великого горя – передчасної смерті
батька.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ глибоко сумують з приводу передчасної смерті лікаря-рентгенолога
Івана Євстахійовича Павловича і висловлюють щире співчуття
рідним покійного.
Працівники рентгенслужби глибоко сумують з приводу передчасної смерті лікаря-рентгенолога Івана Євстахійовича Павловича і
висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу Турківської КЦРЛ сумує з приводу смерті лікаря-рентгенолога Івана Євстахійовича Павловича і висловлює щире співчуття рідним покійного.
Колектив працівників філії «Турківська ДЕД» висловлює щире
співчуття сім’ї Євстахія Івановича та Валентини Олександрівни Павловичів з приводу великого горя – передчасної смерті сина – Івана.
Сім’я Михайла і Оксани Ільницьких висловлює щире співчуття
Євстахію Івановичу і Валентині Олександрівні Павловичам з приводу великого горя – передчасної смерті сина – Івана.
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