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ÑÂßÒÎ ÒÀ ÞÂ²ËÅÉ ªÏÀÐÕ²¯
У четвер, 12 липня, владика Григорій Комар,єпископ-помічник
Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, у церкві св.ап.Петра і
Павла м.Турка очолив Архиєрейську Святу Літургію з нагоди
храмового празника та 25-ліття Самбірсько-Дрогобицької
єпархії у співслужінні декана Турківського о.Тараса Більо та
духовенства Турківського деканату.
Владика Григорій привітав вірних та мешканців Турки із храмовим святом та ювілеєм єпархії,вручив ювілейні грамоти священикам деканату,а о.Мар’яна Тупичака,о.Андрія Смольського,о.Юрія
Фока підніс до гідності протоієрея. Завершилося свято водосвяттям на подвір’ї церкви та обходом навколо храму.
«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.

ІГОР КОМАРНИЦЬКИЙ: “Щиро вдячний за високу нагороду, Апостольське благословення від Його Святості Папи Римського Франциска, яка була вручена особисто єпископом Іринеєм Біликом, каноніком Папської базиліки Santa Maria Maggiore та парохом храму
Святого Андрія Первозванного отцем Михайлом Лучківим.”

Дорогу, любу, рідну, щиру сестру, свість, зовицю і цьоцю, жительку
с. Верхнє Висоцьке – Віру Миколаївну Шепіду – з ювілейним днем
народження щиро вітають сестри Надія, Ольга і Люба, швагри Володимир, Ярослав, Володимир, братова Алла і всі племінники. Нехай на Твоєму життєвому полі сіється і родить тільки добро, множиться лише щастя й здоров’я, достаток і благополуччя. Хай роки
залишають по собі лише світлі спогади, а майбутнє
готує багато щасливих літ, сповнених радістю, добром і надією.
Нехай у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще 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!

Дорогу, турботливу, чуйну маму, тещу і бабусю – Іванну Степанівну
Виджак, жительку м. Турка – з ювілейним днем народження вітають: донька Світлана, зять Віктор, онуки Уляна і Дмитрик і бажають
щастя рясного, здоров’я міцного, радості багато і дожити до ста літ.
Вам 75, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

Дорогу, люблячу дружину, найкращу у світі, турботливу матусю,
жительку с. В. Висоцьке – Віру
Миколаївну Шепіду
– з ювілейним
днем народження вітають чоловік
Василь, доньки Алла, Люда і
Люба і бажають
міцного здоров’я –
з роси і води, щоденної радості,
добра, миру, Божого благословення.
Люба матусю, кохана дружино,
Ти наша рідна, ніжна, єдина.
Вітаємо сердечно з цим ювілеєм,
Хай квітне життя, немов
орхідеї.
Хай несуть радість з собою
роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки,
Щоб радісний настрій у
серці не згас,
Бо він зачаровує нас кожен
раз.
Хай Матінка Божа від біди
оберігає,
А Господь із неба щастя посилає.

Дорогу, чуйну і щиру, любу хресну маму – Віру Миколаївну Шепіду – з ювілейним
днем
народження щиро
вітає
похр ес ни ц я
Оксана і
бажає їй
здійснення
мрій і бажань, добра,
Божої ласки
на многії і благії літа!
Я вітаю Вас, люба хресна,
Хай щасливим буде кожен
день.
І ця дата – молода й чудесна –
Принесе Вам нових знамень.
Не губіть усмішки з обличчя,
Хай добром, як і досі,
іскриться.
Бо душа Ваша – то величчя–
Вам ще діл благих лиш вершить.
Щиро кожного дня долоні
До Бога я підношу,
І словами хрещеної доні
Благодаті і ласки прошу.
Тож нехай світла милість
Божа
Рукою боронить Ваш світ,
Ангельська вірна сторожа
Береже многая, многая літ!
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Днями, уже вчетверте за останні роки, фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова,
відвідали Турківщину з тим, щоб тут, на місці, обстежити пацієнтів, які страждають на серцево-судинні захворювання, або
навіть і не знають про свої вроджені чи набуті вади серця. Для жителів нашого району це надзвичайно вигідно, адже не потрібно
затрачати чималі кошти, щоб поїхати до Києва , а чи навіть Львова, а тут, на місці, проконсультуватися з високофаховими
спеціалістами.
Цьогорічний приїзд, як розповідає
заступник директора клініки з лікувально-координаційної роботи,
доктор медичних наук Костянтин
Руденко, зорганізований для того,
щоб максимально виявити тих хворих, що мають вроджені й набуті
вади серця, хоч при цьому вважають себе здоровими. Останнім часом в Україні почастішали випадки
раптової смерті дітей на уроках
фізкультури, спортсменів – на змаганнях, військовослужбовців – при
виконанні своїх службових обов’язків. І це стається, власне, через
те, що люди часто не знали про свої
захворювання й, відповідно, не обмежували себе в навантаженнях.
Треба відзначити, що кожного року
до київських фахівців приходить все
більше і більше турківчан. В останній приїзд Костянтин Володимирович, а також узедист Тетяна Кравець та кардіолог Валентина Шаповалова, оглянули 70 пацієнтів в
Турківській КЦРЛ та 40 – у Західному реабілітаційному спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України. І майже в десятьох з продіагностованих виявлені ті чи інші вади серця, які потребують медикаментозного, а часто й хірургічного, лікування.
Оглянули київські кардіологи й тих пацієнтів, які раніше були прооперовані в клініці Амосова й , за словами Костянтина Володимировича, сьогодні в них спостерігають непоганий результат. У цьому є заслуга, на його переконання, й місцевих турківських кардіологів. Власне
вони опікуються такими хворими в післяопераційний період. А для того, щоб для людини з вадою серця недіагностоване захворювання
не закінчилося трагічно, необхідно вчасно звертатися до лікарів. Найперше, коли є біль в грудині, при задишці, втраті свідомості. Це ті
симптоми, при яких необхідно задуматися, забити тривогу.
Розповів Костянтин Володимирович і про
пілотний проект Кабінету Міністрів України, завдяки запровадженню якого, Національний
інститут серцево-судинної хірургії має змогу безкоштовно оперувати пацієнтів. Це елемент медичної реформи, коли, як кажуть, «гроші ходять
за пацієнтом». Звичайно, що для всіх це зробити буде неможливо, адже з 90 млн. грн., виділених інституту на лікування та проведення
операцій з незначною оплатою хворого, можна робити лише півтори тисячі потребуючим.
Загалом цей медичний заклад в рік проводить
більше 5 тисяч операцій, витратні матеріали
на одну становлять близько 90 тисяч гривень.
На переконання Костянтина Руденка, цією нагодою можуть скористатися й жителі Турківщини у рамках підписаного в минулому році меморандуму про співпрацю між Турківським районом і Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова. Підписання
цього важливого документа стало можливим
завдяки активному сприянню нашого відомого
земляка, жителя м. Київ, доброго товариша Костянтина Володимировича – Миколи Зубрицького. Власне він опікується, щоб київські кардіологи щороку відвідували Турківщину й надавали нашим землякам фахову медичну допомогу.
Також про це дбають і голова Турківської районної ради Володимир Лозюк та виконувач
обов’язків головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтин Коробов.
Важливим є й те, що в кожний приїзд, окрім консультативно-діагностичної допомоги, яку надають київські медики, Микола Іванович
привозить сучасне обладнання для лікарні. На цей раз – кардіомонітор для реанімаційного відділення, з допомогою якого можна буде
спостерігати стан здоров’я важко хворих пацієнтів.
Приємно, що такі приїзди для Турківщини уже стали традиційними, і в перспективі вони матимуть довготривале і взаємовигідне продовження, а сам наш гірський віддалений район є під постійною опікою київського інституту.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ç ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÍÅËÅÃÀËÜÍ²É ÒÐÓÄÎÂ²É Ì²ÃÐÀÖ²¯
«У зв’язку із спрощенням в’їзду у сусідні країни, активізувалась проблематика нелегального працевлаштування за кордоном.
Із 2,5 млн. українців, які працюють за межами України, велика частина працює нелегально і фактично перебуває у рабських
умовах. Лише один зі ста трудових мігрантів з України працевлаштовується за кордоном через офіційних посередників з
дотриманням всіх вимог країни, де вони шукають роботу.
На проблемах українських нелегалів паразитує ціла мафія, що
має дохід із транспортування, харчування, проживання трудових
мігрантів, а також із торгівлі людьми і проституції. Крім того, згідно з
даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної
організації міграції, з 1991 року понад 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Це робить Україну однією з основних країн
походження постраждалих від сучасного рабства в Європі» – йдеться
у листі департаменту внутрішньої та інформаційної політики
Львівської ОДА.
Зважаючи на важливість і актуальність цієї тематики, пов’язаної

перш за все із збереженням людського життя і здоров’я, зараз у
нашій області проводиться інформаційно-роз’яснювальна кампанія з протидії нелегальній трудовій міграції. З цього приводу у
Турківській РДА відбулася нарада, за участі заступника голови РДА
Юрія Лила та представників місцевих засобів масової інформації –
редакції газети «Бойківщина» та студії районного радіомовлення
«Карпатський гомін». На нараді було обговорено проблематику
даного питання і рекомендовано ЗМІ обмежити публікацію оголошень, які стосуються роботи за кордоном.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Æèâ³òü ³
ïðàöþéòå â
Óêðà¿í³!
Доки живете на рідній землі,
ви вільні у своєму виборі! Ваша
цілеспрямованість,
активність, знання та праця не
залишаться неоціненими і неодмінно допоможуть знайти
гідне місце у суспільстві.
Якщо усе ж ви наважилися на
закордонні заробітки, виїжджайте на законних підставах,
щоби вберегти себе від тенет сучасних рабовласників і
не стати жертвою торгівлі
людьми.
Для офіційного працевлаштування у чужій країні, необхідно
подбати про робочу візу. Агенція,
яка надає посередницькі послуги з питань працевлаштування за
кордоном, повинна мати свідоцтво про державну реєстрацію
суб’єкта господарської діяльності, ліцензію, видану Міністерством соціальної політики України, та договори з підприємствами чи урядовими установами іноземної країни, де ви намірені
працювати.
На сайті Міністерства соціальної політики України розміщено
і щомісячно оновлюється перелік ліцензованих компаній .
Перевірте, чи серед оприлюднених організацій є агенція, з якою
ви співпрацюєте.
Послуги фірми-посередника
повинні бути безкоштовними,
окрім оплати за проїзд та оформлення документів (візовий збір).
Однак, не за пошук роботи! Вимагання передоплати за консультацію або пересилання документів – перші ознаки нечесного агентства.
Ви маєте право знати повну
інформацію про майбутнього
працедавця, графік роботи,
розмір оплати праці, умови проїзду та проживання, порядок
медичного та соціального страхування. Переконайтеся, що договір про працевлаштування вам
абсолютно зрозумілий, коректно
перекладений та нотаріально
завірений.
За жодних обставин не віддавайте оригінал паспорта потенційним працедавцям, чи третім
особам! Прохання віддати документи для збереження – це ще
один індикатор, який повинен
насторожити вас щодо правомірності дій керівництва фірми.
Якщо вам трапилися недобросовісні посередники з працевлаштування чи шахраї, що працюють нелегально, повідомте про
це Львівський обласний центр
зайнятості, Головне управління
Держпраці у Львівській області,
Львівську обласну держадміністрацію або правоохоронні органи.
Приймайте рішення виважено, реально оцініть усі переваги
та недоліки закордонних вояжів.
Можливо, не варто ризикувати,
нехтувати родинними цінностями, залишати напризволяще
стареньких батьків, позбавляти
батьківської любові діточок – у
гонитві за зеленою купюрою. Не
покидайте рідного дому! Працюйте в Україні!
Мирослава ПАВЛИК,
директор Турківської районної філії Львівського ОЦЗ.
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«ÙÀÑËÈÂÅ ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ
Ç Â²ÐÎÞ Â ÑÅÐÖ²»
Стало доброю традицією у багатьох селах відзначати дні
села. Рішенням Шандровецької сільської ради від 5 червня 2018
року встановлено проводити святкування фестивалю гостинності рідного села «Щасливе дитинство з вірою в серці»
щорічно 12 липня.
Цей теплий сонячний день у селі розпочався зі служби Божої
в церкві св. Архистратига Михаїла. Святкове дійство відкрили ведучі програми Ірина Потерейко та Ігор Натолочний. Вони
привітали всіх зі святом, а солістка Народного дому с. Шандровець Марія Гавдан заспівала пісню «Карпати».
З вітальними словами до присутніх звернулися настоятель
храму отець Ілля, сільський голова Дмитро Попіль та депутат
Турківської районної ради Тарас
Малець. Потім всіх гостей знову
вітала піснями
«Україно»,
«Село моє» Марія Гавдан.
На свято також була запрошена наша односельчанка, поетеса–піснярка Ганна Маціканич,
яка пише і виконує власні пісні.
У її виконанні прозвучали твори;
«Брате мій», «Біленька хата»,
«Летять літа», «Моя Бойківчанко», «Присвята матері», «Ті очі
ніяк не забути», «Віночок наших
шандрівських коломийок», «Не
йди від мене», «Пісня про Карпати». Присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих в
АТО, Небесну Сотню та нашого
односельчанина Василя Боруту,
який загинув в зоні АТО. Для
мами Василя - Катерини Іванівни, а також для усіх матерів, діти
яких захищають мир та спокій
України, п. Ганна заспівала
пісню «Не плач, матусенько».
До речі п. Ганна - уродженка с.
Шандровець, а проживає в м.
Тернопіль. На моє запрошення
приїхати до нас на свято вона
відгукнулась щиро і навіть запропонувала запросити чарівних
ведучих та режисерів всеукраїнських фестивалів п. Ірину та п.
Ігоря, які професійно і весело
провели наш захід. Без них свято було б не таким змістовним.
Від себе особисто, а також від
усіх жителів та гостей, висловлюємо їм щиру подяку та бажаємо здоров’я, успіхів на творчій
ниві та довгих років життя.
Привітати шандрівчан приїхали голова Турківської РДА Олександр Лабецький, працівник адміністрації Мирон Бойко, помічник депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського
Ірина Кіра, завідувач відділу освіти Оксана Манюх, Руслана
Сливар – спеціаліст у справах
туризму Турківської РДА. Ірина
Іванівна вручила путівки на
відпочинок у санаторій «Женева» від Андрія Лопушанського,
зокрема 6 путівок дітям з ДЦП
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та воїнам АТО, одну колективну
путівку - учням місцевої школи
та одну колективну путівку
сільській раді (для молоді
села), а також Світлану Кріль
було нагороджено медаллю

Батути, ігри, атракціони, водяна риболовля та море інших забавлянок зі смаком та шиком
було організовано для діток. А
що може бути найкращою подякою для тих, хто це все зробив?
Звісно, радість у світлих дитячих
оченятах. І її було море. За
організацію такого дозвілля дякуємо ПП Петру Руричу та його
дружині Любі, яка, до речі, теж
родом із с. Шандровець.
У святковому концерті взяли
участь представники художньої
самодіяльності НД с. Боберка,
народний фольклорно-аматорський колектив «Дністер» НД

«Мати-героїня». Із гарним святом вітали присутніх заслужений
працівник культури України, голова МГО «Світовий Конгрес
Бойків», директор Турківського
РНД Петро Косачевич, завідувач відділу культури Турківської
РДА Лілія Яворська, яка вручила подяку завідувачу Народного дому с. Шандровець, а також
працівник відділу культури Леся
Пуравець, методисти відділу
культури.
На святі було вшановано довгожителів села Михайла Фика
та Ганну Темрюх; подружжя, яке
прожило в шлюбі 60 років, Дмитра та Ганну Козарів, а також пару, що прожила лише
місяць спільного життя, - Миколу Згобу та Ганну Буряк, наймолодшого жителя села – Єлизавету Бегей.
З цікавістю слухали присутні
колишню односельчанку, а нині
вчителя Верхньояблунського
НВК, Оксану Малець, яка читала свої власні вірші. Щиро вдячні
Вам, п. Оксано.

с.Вовче, народний фольклорноаматорський
колектив
«Бойківські переспіви» Турківського РНД (керівник Надія
Донець),
художня
самодіяльність НД с.Шандровець –
солістки Марія Гавдан, Діана
Демко, Михайлина Попіль,
Вікторія Козар, дует - Вікторія
Попіль та Роман Борута, тріо Софія Малець, Ангеліна Гливчак
та Вероніка Іванусь, дитячі
танцювальні колективи НД: старша група - Олена Прокопович,
Наталя Щомак, Вікторія Демко,
Юлія Гавдан, Марія Драбич, Оксана Періг, Василь Гливчак, Людмила Семків, Ірина Малець, та
молодша група - Марія Темрюх,
Микола Гливчак, Володимир
Савка, Володимир Малець, Марія Прокопович, Андрій Лозанчин. Чудову гумористичну сценку про свекруху та невістку глядачі мали можливість переглянути у виконанні Іванни Трескот
та Марії Борути.
Слова вдячності висловлюємо
молоді села, яка допомагала

ÂÎÂ×Å ÑÂßÒÊÓÂÀËÎ «ÄÅÍÜ ÄÍ²ÑÒÐÀ»
Минулих вихідних,14-15 липня, в с. Вовче проходив ІV еко-культурний
фестиваль «День Дністра». Свято стало традиційним, відбувається
воно під егідою громадської організації «Агенція регіонального розвитку Турківщини». Та й цьогоріч фестиваль зібрав чимало гостей і учасників художньої самодіяльності. І хоча, через рясний дощ, вельми обширну святкову програму довелося дещо скоротити, у Вовчому панувала атмосфера добродушності, урочистості, піднесення.
З теплими і щирими словами вітання перед присутніми виступили Вовченський сільський голова Віра Дупіряк, депутат Львівської обласної ради, уродженець с. Вовче Михайло Дзюдзь, помічник народного депутата України Андрія
Лопушанського Ірина Кіра, заступник голови Турківської районної державної
адміністрації Юрій Лило, директор Турківського РНД, заслужений працівник
культури Петро Косачевич. Зокрема Ірина Кіра виконала приємну місію від
народного депутата України Анрія Лопушанського, вручивши сертифікати на
відпочинок у «Женеву» народному колективу с.Вовче, учням Вовченського
НВК та індивідуальні путівки - дітям з особливими потребами. До речі, минулого року із субвенції, яка була виділена за сприяння народного депутата
Андрія Лопушанського, розподілено: 30 тис. грн. - для місцевої школи, 30 тис.
грн. - для Народног дому с. Вовче, на закупівлю музичної апаратури,30 тис. грн.
для обладнання роздягальні на стадіоні, 40 тис.грн. - на огорожу.
Тісно було у Народному домі с. Вовче, де на суд глядачів була представлена
велика святкова концертна програма, яку вели секретар сільської ради Алла

споруджувати сцену, - Саші Присташу, Василю Щомаку, Івану Бегею, Степану Зьобрі; які складали собітку - Миколі і Михайлові Попілям, Віталію та Іванові Гливчакам, Віталію та Василю Мотилям, Олегові Гавдану.Дякуємо дівчатам, що працювали на «пекельній кухні». Це Оксані Мотиль, Любі Савці, Лесі
Гавдан, Оксані Демко, Марії
Савці, Ірині Сус. Слова вдячності
нехай летять до наших дівчаткондитерів - Анни Костів, Богдани Борути, Наталії Семків, Оксани Демко, Лесі Демко, Тані
Семків. І найбільші слова вдячності висловлюємо нашим спонсорам – це депутату Львівської
обласної ради М.М.Ільницькому,
депутату Турківської районної
ради Т.І.Мальцю, приватним
підприємцям села - Михайлу
Костіву, Василю Козару, Роману
Бриньку, Ірині Трескот, Василю
Семківу, Катерині Пиптик; небайдужим вихідцям села - Ніні
Д емк о -Бо н д ар енк о ,
Марії Гавдан, Ользі
Кріль-Сікорі,
Надії
Славич, Миколі Боруті,
Лілії Савченко, Марії
Боруті.
Всім учасникам і
організаторам цього
дійства – низький
уклін. Щира подяка гурту «Два куми та колеги» - Миколі Курусу,
Віктору Щомаку та Назару Каціву, які допомагали у музичному
оформленні свята.
Вважаю, що святкування фестивалю гостинності рідного села
надовго запам’ятається всім жителям Шандровця і стане початком для його щорічного відзначення. Приємним було й те, що
свято прикрашали різнобарвні
вишиванки, в яких були одягнені
шандрівчани та гості свята.
Передати словами емоції, що
вирували цього дня, – просто
неможливо.
Коли сонечко вже пішло на
спочинок, а зі сторони Дністрика-Дубового сунула темна хмара, в Шандрівці готувалися до
дискотеки. У нічне небо полетіло багато іскор із запаленої собітки - з проханням до Всевишнього подарувати Україні мир та
злагоду.
Свято вдалося! З легкою втомою, селяни, задоволені та щасливі, не поспішаючи, йшли додому, аби завтра знову приступити
до важкої щоденної праці. «Село живе, допоки пісня лине», запам’яталися слова однієї присутньої на святі бабусі. І це - правда. Шандрівчани таки можуть
організовувати гарні свята!
Наталія БОРУТА,
завідувач Народного дому
с. Шандровець.

Дорогу і люблячу людину – Галину Дмитрівну Пукшин - жительку с. Н. Яблунька, з 55річчям
від дня
народження,
сердечно
вітают ь:
чо лов ік
Ми ко л а,
д о ч к и
О л я ,
Олександра, зять
Іван, дочка Лариса, внуки Володимир,
Маріанна і бажають турботливій
дружині, мамі і бабусі:
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших
ніг,
Бо пройдено життя лише
частину –
Попереду багато ще доріг.
Нехай душа у Вас ніколи не
старіє,
На білій скатертині будуть
хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди
сонце гріє,
Слова подяки линуть
звідусіль.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне
свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від
бід,
Хай тільки радість множиться віднині,
Прожить у щасті ще багато літ!

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

Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники,
електрики, зварювальники, муляри, різноробочі.
Вакансії для жінок і сімейних
пар.
Роблю візи. Тел. 0988356134
– Віталій.

Кузан і Надія Донець – із Турківського РНД. У рамках ІV еко-культурного фестивалю «День Дністра» відбувся районний конкурс бойківської
коломийки, під назвою «Ой легонька коломийка», в якому взяли участь
колективи народних домів району. Таких як Вовче, Верхнє Висоцьке,
Шандровець, Шум’яч, Либохора, Лімна та дитячий колектив «Юні бойківчани» РНД м. Турка. Перше, призове місце, здобув танцювальний
колектив Народного дому с. В. Висоцьке, друге – танцювальний колектив Народного дому с. Вовче, третє – дитячий колектив «Юні бойківчани» РНД м. Турка, четверте – танцювальний колектив Народного
дому с. Шум’яч. Перші чотири володарі призових місць були нагороджені цінними призами від депутата Львівської обласної ради Михайла
Дзюдзя.
На сільській святковій сцені виступили учасники художньої самодіяльності народних домів сіл Вовче, Явора, Жукотин, Шандровець,
Лімна, Либохора, Верхнє Висоцьке, смт. Бориня, дитячий фольклорний колектив «Юні бойківчани» та троїсті музики РНД м. Турка, а також
присутні мали можливість побачити чудові танцювальні номери - у
виконанні учасників танцювальних гуртків сіл Шандровець, Шум’яч та
Боберка. Під завісу урочистих святкувань виступила киянка, учасниця
дитячого «Євробачення-2016», неперевершена солістка Софія Роль
(на фото).
Також у рамках «Дня Дністра» пройшов юнацький футбольний турнір,
в якому перемогу святкувала футбольна команда із с. Шум’яч.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÖÅ ª ÍÅÏÐÈÉÍßÒÍÈÌ
Президент Петро Порошенко відреагував на звернення громадян щодо інформації про скорочення відділень «Укрпошти» в сільській місцевості, а також припинення надання послуги із
виплати пенсій через відділення «Укрпошти» у разі, якщо регульовані державою тарифи на це
не будуть підвищені. Глава держави наголосив на неприйнятності таких рішень під час наради
із Міністром соціальної політики Андрієм Ревою, Міністром інфраструктури Володимиром
Омеляном, в.о. гендиректра ПАТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським та Головою правління Пенсійного фонду Олексієм Зарудним.
Петро Порошенко зазначив, що можливе скорочення відділень «Укрпошти»
викликає серйозне занепокоєння тих, хто проживає в
сільській місцевості. «Їм стало відомо про плани скоротити відділення «Укрпошти»
в селах, що, вони вважають, і
я хочу підтримати їх, є категорично неприйнятним. Державні підприємства мають
виконувати певні соціальні
функції», - наголосив Президент. Він додав, що навіть
недержавні підприємства
мають соціальну відповідальність бізнесу. «Коли ми
залишаємо людей сам на
сам без важливої послуги це є неприйнятно і не може
робитися в односторонньому порядку», - підкреслив
глава держави.
Друга проблема, яка викликає занепокоєння, - забезпечення пенсіонерів пенсіями через відділення «Укрпошти». «Також з’явилась інформація про те, що відбудеться суттєве здорожчання цих послуг,
що або збільшить дефіцит Пенсійного фонду, або зменшить виплати пенсій. Я залюбки підтримаю
будь-які ініціативи, які підвищують ефективність діяльності державних підприємств, але вважаю категорично неприйнятним, коли ми виймаємо останні копійки з кишені пенсіонера і за цей рахунок, і
таким чином забезпечуємо виконання планових показників прибутковості», - наголосив Петро Порошенко.
Глава держави зауважив, що підтримує ініціативи щодо залучення нових сучасних методів роботи,
зокрема таких як інтернет-торгівля, і щодо послуг, де «Укрпошта» є монополістом.
«(Але - ред.) це не може відбуватися за рахунок пониження соціальних стандартів людей, в першу
чергу тих, хто проживає на селі. І не може відбуватись за рахунок пенсіонерів. Неприйнятно. Ми маємо
опрацювати іншу модель, і до того, як інша модель буде опрацьована, подана Уряду і затверджена
ним, наполегливо рекомендую вам утриматись від скорочення мережі в селах, залишаючи людей сам
на сам, і спільно знайти позицію з Пенсійним фондом», - наголосив Президент.
Глава держави підкреслив, що у ситуації, яка склалася, «має бути знайдений той компроміс, який
дозволить ефективно продовжити функціонувати системі, поки не буде створена ефективна альтернатива».
«Сьогодні ми з вами ведемо мову про захист інтересів людей – це, в першу чергу, має робити влада.
І знайти ту оптимальну модель, яка дозволить нам забезпечити ефективне функціонування державного підприємства», - сказав Петро Порошенко.
Він також повідомив, що днями направив відповідного листа до Кабінету Міністрів і закликав міністрів
підтримати позицію Президента на засіданні Уряду.
Олена ЛЕПІШ,
головний спеціаліст організаційного відділу Турківської РДА.

ВНЕСЛИ ЗМІНИ ДО
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
Сесія Турківської районної ради, яка відбулася 5 липня, враховуючи висновок фінансового управління Турківської РДА
щодо перевиконання дохідної частини районного бюджету, внесла зміни до бюджету і прийняла відповідне рішення.
Згідно нього, кошти, в сумі 957,
1 тис. грн., було виділено зокрема Турківській РДА (для оплати
експертного звіту, виготовлення
проектно-кошторисної документації на електропостачання рекультиваційного полігону твердих побутових відходів в урочищі
«Вільховата» (35,2 тис. грн.), на
придбання комп’ютерної техніки Боринській КМЛ (30,0 тис.
грн.), Турківській КЦРЛ – на
співфінансування будівництва
сільських амбулаторій ПМД в
сс.Либохора та Н. Яблуньк а
(220,0 тис. грн.), на збільшення
видатків по фінансуванню «Програми забезпечення проведення призову на військову службу
до лав ЗСУ у 2018р.(20,0 тис.
грн..); Турківській районній раді
та студії районного радіомовлення «Карпатський гомін» – на
виплату заробітної плати працівникам (відповідно, 300, 0 тис.

грн.. і 96, 0 тис. грн.). Також 100,0
тис. грн. одержала газета «Бойківщина» – на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування.
Дещо перепало й відділу культури РДА – на співфінансування
проекту ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщини» та
Турківської районної ради «Популяризація еко-культурних заходів у басейні р. Дністер» (13.0
тис. грн.), для завершення робіт
по влаштуванню санвузлів Турківської дитячої музичної школи
та ремонту приміщення НД смт.
Бориня (20,0 тис. грн.) З вище
згаданої суми була надана субвенція й окремим сільським
радам. Сесія вирішила надати
субвенцію Вовченській сільській
раді – на співфінансування проекту «Будівництво підвідного
розподільного газопроводу середнього тиску від м. Турка до с.

Вовче – І черга) (6,2 тис. грн.),
Присліпській – на проведення
поточного ремонту комунальної
дороги по вул. Зарічанській в с.
Присліп (15,0 тис. грн.), Либохорській – для сплати за розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування для обслуговування амбулаторії (4,5 тис. грн.), Нижньояблунській – на поточний ремонт
комунальної дороги по вулиці
Заріччя в с. Н. Яблунька (30,0
тис. грн.), Завадівській – для
виготовлення нормативно-грошової оцінки земель с. Завадівка (25,0 тис. грн.), Розлуцькій –
для співфінансування проекту
«Виготовлення проектно- кошторисної документації (технічних
умов) на електрифікацію житлового кварталу забудови для учасників АТО в с. Розлуч» – 22,2 тис.
грн., Шандровецькій – на поточний ремонт комунальної дороги по вул. Центральна в с. Шандровець (20,0 тис. грн.).
Ольга ТАРАСЕНКО.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-

ñåðäå÷í î â³òàþòü з ювілейним днем народження медсестру педіатричного кабінету – Тетяну Іванівну Ігнацевич – і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.

Дорогого, люблячого сина та брата – Мирослава Ільковича Цапа,
жителя с. Сигловате –сердечно вітають із 55-річчям мама, брати і
сестри зі своїми родинами і бажають дорогому ювіляру міцного
здоров’я, достатку, добра, поваги, здійснення усіх задумів та мрій,
рясних Божих благословень.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Тобі сили і здоров’я,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
Від бід зігріває молитва свята
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, щасливі і благїї літа!

Сім’я Павла Поврозника з с. Гусне щиросердечно вітає з ювілеєм дорогу, щиру і добропорядну людину – Любу Миронівну Яворську.
Шановна Люба Миронівна! Міцного Вам здоров’я, нехай щастить
Вам у всіх намірах та задумах. Духовних Вам злетів, невичерпної
життєвої енергії, плідної праці, сімейного благополуччя, достойної
шани від людей, Господнього благословення.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Щоб Ви й Ваші рідні всі були здорові,
Бажаєм натхнення, наснаги, любові,
Достатку, добра, довголіття і сили.
Щасливої долі, щоб жили у мирі!

Уляна Шемелинець (Єрега) з Либохори 20 липня святкує 20
років. З цим чудовим життєвим ювілеєм її сердечно вітають тато
Петро, мама Ганна, брат Федір і сестричка Іваночка, бабуся Ірина і
бажають міцного-міцного здоров’я, здійснення мрій, щасливої долі,
любові, добра, достатку, Божої ласки і опіки на життєвій стежині.
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!

Щиро вітаємо із 50-річчям жителя с. В. Висоцьке Івана Даниловича Гуляка, яке відсвяткував 16 липня. Ювілярові ми бажаємо
міцного здоров’я, світлої радості в житті, великого людського щастя, довголіття, Божої ласки і
благословення на многії і благії літа.
Хай квітнуть Ваші дні яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.
Життя дарує щедро многа літ –
У мирі, спокої, у радості, надії!
З повагою – Іван та Віра – з сім’єю та родиною.

Дорогого, прекрасного, люблячого онучка і хресного сина, жителя с.
Верхнє Висоцьке – Василька Бурядника – з 10-річчям, яке святкуватиме 21 липня, щиросердечно вітають дідусь Василь, бабуся Галина,
хресна мама Іванна.
Наш маленький ювіляре, у такий славний день ми бажаємо Тобі
міцного здоров’я і щасливої долі, тільки перемог і багато добрих і
надійних друзів, здійснення найзаповітніших бажань.
Нехай пишаються Тобою рідні, вчителі, друзі. Нехай
Господня опіка і Покров Матері Божої супроводжують
Тебе по дорозі життя. Будь щасливий!
Хай сонечко Тобі усміхається,
Наука легко дається.
А доля світлою хай буде,
Щоб поважали Тебе люди.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!
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ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ
НАШИХ ЧИТАЧІВ
РІДНИЙ КРАЮ МІЙ
Гори Карпати,
Краю мій рідний!
Як в тобі сумно
Без дітей вірних.
Шукають щастя
В дальних просторах,
Ідуть по світі
І по всіх долах.
Там проживають,
Щастя шукають.
За віру в Бога
Там забувають.
А тії гори,
Тоти вершини,
Де лиш співають
Божі пташини.
Ці гори кличуть:
- Вернися, сину,
Згадай про хату,
Свою родину.
Але в тім серцю
Совість завмерла,
’Вна добуває
Воскові перла.
Коли так скоро
Сонце засвітит,
Перло розтане
Смутно’ти стане.
Ратуйся, донько,
Ти, сину любий,
Вернись додому,
У свій край любий.
Тато старіють,
Хати пустіють.
Гори сумують.
Всі ся дивують,
Що ж то ся стало
В горах Карпатах?
Завмерла пісня
По селах в хатах.
Я пам’ятаю
Ті часи милі,
Де так співали
Гори зелені!
Хоть жили бідно,
Босі ходили В серцях весело
Дні проводили.
Люд неучений,
Письма не знали Голосом милим
Гори скликали.
Тепер як встрінеш Всі – грамотії.
’Вни не співають,
Про джаси мріють.
Радіо носять,
Щоб їм співало.
Тілом трясуться,
Щоби рух мало.
Так-то забута
Рідна пісенька,
Де так співала
Над тобов ненька.
Чи то вже чисто
Буде знехаяна
Рідна пісенька
Нашого края.
Встаньте з могили,
Старі звичаї,
Вас занехали
Цілі громади.
Страхом покриті
Всі наші діти.
В церкву не ходять По селі бродять.
Так розпускає
Всяке зло крила,
Щоб ця дитина
На них летіла.

Хто нас заставив
Язик згубити,
Іншою мовою
Ним говорити.
Шевченко пише,
Це пам’ятаймо:
Чуже навчайся Свого тримайся.
Як найдорожча
В мами дитина,
А ще дорожча
Рідна країна.
В ній пам’ятаймо,
Як рідну неньку.
Всі ми співаймо
Пісню щиреньку.
Прославмо Бога
В нашому краю Душі придбаймо
Вічного раю.
Щоб там співати,
Бога славити.
На землі в небі
Нам треба жити.
Збудіться, люди
Нашого краю,
Прийміть до серця
Рідні звичаї.
Щоб звеселити
Гори Карпати,
Пісню пронести
До каждой хати.
А в тій пісеньці
Прославте Бога!
Краю щасливий Це твоя врода.
о.Кирило МАЛЕТИЧ,
уродженець с. Красне, настоятель храму с. Нове Місто
Старосамбірського району.

МОЯ УКРАЇНА
(пісня)
Українського роду ми діти,
Україна – це наша земля.
Тут ростуть найпахучіші квіти,
Тут дитинства стежина моя.
Приспів:
Україно моя, Україно!
Найпрекрасніший спів солов’я;
Ти – колиска мойого дитинства,
Ти – натхнення і пісня моя!
В
В
В
В

Україні вся моя родина,
Україні є моя сім’я,
Україні є моя хатина,
Україні – все моє життя…

Приспів:
Україно моя , Україно!
Найродючіша твоя земля…
Я за тебе молюсь, Україно,
Щоб настало в нас краще життя.
Щоб з далеких чужин повернулись.
Працювати на рідній землі…
Щоб багата і сильна ти стала
Щоб пишались нащадки твої…
Приспів:
Україно моя, Україно!
Найродючіша твоя земля,
Ти колиска мойого дитинства.
Ти – натхнення і пісня моя.
Ярослава ГВОЗДЕЦЬКА,
с.Вовче.

МІСТО ТУРКА
По берегах ріки Стрия,
Між горами Пікуй і Галич,
Йшов ,Руський Путь’ - торговий
шлях,
На турах сіль возили вдалеч.
Поселення сторожові
Вздовж Шляху люди будували
І вежі-,,тур’я’’ в голові...
Містечко Туркою назвали.

5 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Багато було хазяїв Лев Галицький, король Ягайло,
Який продав чужі краї
Угорцям - борг віддав нагально.
Хто тільки вже не правив там Пан Калиновський, єзуїти,
Та бойків дух сильнішим став...
А згодом вже прийшли ,,сувіти’’...

***
Столицю бойківських племен –
Містечко Турку – знають всюди...
Не перечислю всіх імен,
Що будуть прославляти люди
За вірність Україні, ще Що рід ніколи не зганьбили,
По місту йду, а в серці - щем,
Турку, як матір, ми любили.
... Горішня Турка - де потік
Літмир тече до віадука,
Ось впав він в Яблуньку і зник Така швидка в потоків злука.
Середня Турка також є –
Там річка Яблунька співає,
Стрию всі води віддає,
А він у собі їх ховає.
Є в місті також Слобода,
Є Нижня Турка й Городище,
(Тече в потоках з гір вода).
В Селі Старому - вітер свище...
Василь МАЛИНОВСЬКИЙ.

Прийшло до мене лихо,
Одному не вижити мені,
Набираючись сил і духу,
Щоб злетіти і з висоти,
Побачити свою подругу,
З підбитими своїми крильми,
Летять – пара за парою –
Лелеки над нашим селом.
Своє гніздо над тополею
Віддано іншим було,
Появились лелеченята на
тополі –
Клопочуться щасливі батьки.
Ходить наш лелека в полі,
Як дід, а в гнізді – онуки.
Ось літо тепле минуло,
Молодь стала на крило,
Вся сім’я дружно відлетіла…
Старого лелеки з ними не
було,
Осінній холод, застигла
земля,
Холодний по долинах туман.
Все опустіло, сірі поля.
Останній гусей відлетів
караван.
На ночівлю до свого гнізда
Він, знесилений, приліг…
В гори вночі прийшла зима
І лелеку накрив холодний
сніг,

КОВАЛЬСЬКЕ
РЕМЕСЛО

Навесні виходь в поле –
Ниву засівай зерном.
Урожай збереш добрий,
Скропивши своїм потом,

Давно я покинув батьківський двір
Дитинство вже не вернути…
Пам’ятаю, у сусіда кузня була
–
Міх дув на повні груди,

Хліб зібрати зможеш
На тім полі своїм,
Ніколи ноги не поколеш
На полі, по стерні,

У кузні залізо кував коваль,
У горні щось клекотіло,
Плавилась трофейна сталь,
Покірно ковалю корилась,

Роки твої – це врожай.
Місяці, як колоски,
Кожен день поважай –
В сніп життєвий зв’яжи.

Кували борони, плуги,
Нікому коваль не відмовив,
Трофейне залізо несли,
Знайдене на полі бою,

УРОЖАЙНІ РОКИ

Прожив життя – це коровай,
Ось лежить на рушнику,
Його ти людям роздавай –
Бог добавить здоров’я віку.
На врожайні роки
Життя твоє багате,
Хліб на полі скосив –
Колосочка не втратив.
Ось прийшли жнива –
Снопи в полі на вітру,
Це урочиста пора,
Відома кожному трударю,
В праці сонце зустрічати –
Торкнулись промені верховіть…
Працьовиті люди в Карпатах
–
Такими були споконвік.

ЛЕЛЕЧИЙ СУМ
(З пам’яті мого дитинства)
Над старою тополею гніздо –
Тінь лежить в зелені трав.
Лелека, з пораненим крилом,
Змучений, зажурений стояв.
Десь загубив свою подругу –
Горе в одинокого бузька:
В очах – біль і туга,
Щось не пташине, а людське,
Біля Магури, над долиною,
Вже летять останні журавлі,
Лелека, хворий, знесилений,
Тихо опустився до землі.
Все кликав і кликав подругу,
Що загубилась вдалині:

Вогонь плавив залізо міцне–
Сталь німецьку, мадярську.
Лягали трофеї фронтові
На мозолясті руки ковальські.
Коваль кує, в сажі вуса,
Сусід за порадою зайде,
Майстра уважно слухай –
І до тебе талант прийде
Говорив мені коваль:
Зробити річ треба вміло.
Добра трофейна сталь –
Роби, щоб душа раділа.
Працювали зранку, допізна
В холод, спеку, дощі.
Сильніші від будь-якого
заліза
Були їхні ковальські душі,
Давно ковалів немає…
Але їх пам’ятають дотепер.
Часто, як привид, кузня
оживає.
Дух горна живий, не завмер.
Коли бувають бурі в горах,
Вітри, громи завивають,
В кузні дивні звуки по ночах –
Ніби хтось там розмовляє,
Може ще хтось буде кувати,
Дутимуть з міха вітри…
Лиш би трофеї не збирати,
І не знати ніколи війни,
В горах прекрасна синь
неба,
Зорі, як вогники малі.
Приходьте в наші Карпати –
Найкращі гори на землі.
Степан БАХУР,
с. Жукотин.

Дорогу дочку, матусю, бабусю,
прабабусю, сестру, тещу, свекруху, сваху – Марію Михайлівну Бурич – вітають з 60-річчям, яке
святкувала 19 липня, мама
Анна, дочка Світлана, зять Богдан, онуки
Марія, Микола, Святослав; дочка
Марія, зять
Василь; онуки Іван, Василина з чоловіком Ігорем і
правнук Іванко;
дочка
Лідія, зять
Ярослав,
онуки Яна,
Ярослав; син Михайло, невістка
Наталія, онуки Денис, Артем, Артур; син Дмитро, невістка Анжела, онуки Артем, Микола; син
Андрій, невістка Світлана, онуки Ростислав, Софійка; невістка
Люба, онуки Назар, Роман; свати з Вовчого, Прислопа, Н. Яблуньки, Боберки, Закарпаття,
Полтави; сестра Люба з сім’єю;
сім’ї Дзюдзів, Буричів, Арсланових – і бажають люблячій ювілярці міцного здоров’я і довголіття!
За вікном стрункі смереки
З вітром гомонять.
Наклепали вже лелеки
Мамі – 60.
Наклепали світлу долю,
Свято принесли
І бажають, щоб ще довго
З нами Ви жили.
Ви завжди за нас в тривозі –
В горі, гаразді.
Гартувалась Ваша доля
В чесному труді.
Ваші руки пахнуть хлібом,
Свіжим молоком
І трояндами, що квітнуть
Пишно під вікном.
Дорога матуся наша,
Добре серце в Вас.
Вам тяжка дісталась
чаша–
Виховати нас.
І тепер турбот чимало
Внуки завдають,
Бо в онуках Ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа,
Благодаті і здоров’я
В Бога просим Вам.
Щоб нам радість приносили
Ви своїм життям!

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу маму, бабусю і прабабусю – Гафію Степанівну Цап, жительку с. Сигловате – сердечно
вітають з 80-річчям діти, онуки
та правнуки і бажають люблячій
ювілярці міцного здоров’я, життєвих сил та
енергії, родинного тепла, Божої ласки, опіки та
благословення.
Низький
уклін Вам,
рідна,
до
самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за
дітей болить,
За душу, щиру й добру, що
всіх благословить,
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку
на многії літа!
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє 100-річчя, рідна і найдорожча наша мамо!

6 стор.
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МОЗ України внесло зміни до Порядку вибору лікаря, що надає
первинну медичну допомогу. Отож, розповідаємо, що змінилося.
Кампанія з вибору сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів триває
з квітня. Це перша подібна кампанія національного рівня. За цей час
виникла необхідність удосконалити порядок подання декларацій про
вибір лікаря. Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни,
до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу,
що набрали чинності 3 липня 2018 року.
Декларації про вибір лікаря, які були підписані до набрання чинності змін, дійсні і не анулюються.
НЕВІДКЛАДНУ ДОПОМОГУ МОЖНА ОТРИМАТИ БЕЗ ДЕКЛАРАЦІЇ
Держава може гарантувати надання повного пакету послуг первинної медичної допомоги, коли ви підписуєте декларацію про вибір
лікаря. Якщо ви поки не обрали лікаря та перебуваєте у невідкладному стані, маєте право отримати безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.
Невідкладні стани супроводжуються такими симптомами:
- раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю,
болем у горлі;
- головним болем, запамороченням, слабкістю;
- болем у попереку, суглобах;
- підвищенням артеріального тиску;
- больовим синдромом у онкологічних хворих;
- алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;
- загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з
приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунка та дванадцятипалої
кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника,
хвороби нирок, суглобів тощо.
КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ТЕПЕР НЕ ПОТРІБНІ
Лікар або реєстратор більше не зобов’язані виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт. Пацієнт при підписанні декларації відтепер має тільки показати один з документів, що посвідчують особу, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Зберігати тепер необхідно тільки один примірник декларації, підписаний пацієнтом. Інший
примірник, як і раніше, залишається у пацієнта.
Як і раніше, у випадку, якщо людина, через свої релігійні переконання, відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомила про це відповідний контро-

люючий орган і має відмітку у паспорті, цей документ не надається
під час укладання декларації, і цей пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи у такому разі використовують номер документа, що посвідчує особу.
СПРОЩЕННЯ ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ
Перелік інформації, що вноситься до декларації, скоротився. Відтепер декларація буде на одному аркуші, що зекономить час пацієнтів
та лікаря на її заповнення. У декларації тепер не потрібно зазначати
зареєстроване місце проживання пацієнта,оскільки пацієнт обирає
лікаря, незалежно від місця прописки.
Також уточнене положення декларації щодо ознайомлення пацієнта з його правами як суб’єкта персональних даних. Пацієнт своїм
підписом підтверджує добровільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і достовірність наданих даних. Також пацієнт
засвідчує, що йому відомі його права, відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних», та мету збирання та обробки персональних даних, зазначених у декларації.
ТЕРМІН ДІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПОДОВЖЕНИЙ
До 1 січня 2020 року подовжили термін дії декларацій про вибір
лікаря, які були підписані до 23 березня 2018 року. Тобто до початку
національної кампанії з вибору лікарів. До цього часу пацієнт може
подати нову декларацію про вибір лікаря. Але немає необхідності
спеціально для цього приходити у заклад. Підписати декларацію
можна під час найближчого візиту до лікаря.
Декларації, укладені після 23 березня 2018 року, не мають кінцевого терміну дії. Їх переукладати не потрібно.
Після зміни юрособи закладу декларації залишаються дійсними.
Відтепер не лише у разі перетворення закладу охорони здоров’я у
комунальне некомерційне підприємство, а й при поділі, виділі, приєднанні юридичних осіб-надавачів медичних послуг, раніше подані
декларації залишаються чинними і вважаються поданими юридичній
особі-правонаступнику за умови, що обраний пацієнтом лікар продовжує працювати у закладі.
Таким чином, зміни в юридичному статусі надавача медичних послуг не будуть впливати на права пацієнта отримувати безоплатну
первинну медичну допомогу в обраного лікаря.
Микола ЯЦКУЛЯК,
виконувач обов’язків керівника комунального некомерційного
підприємства «Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Для юридичних споживачів
кардинально змінюються
умови співпраці з
ПрАТ «Львівобленерго»

кабінеті» і подавати показники
дистанційно, адже це зручно і
швидко, а робочий час працівника використовується раціонально. Для максимальної зручності та розуміння принципу роботи «Персонального кабінету»,
у Товаристві розробили нову детальну відеоінструкцію для юридичних споживачів з користування «Персональним кабінетом»,
яку можна побачити на офіційному сайті ПрАТ «Львівобленерженням яких зараз активно
Розвиток ринку енергетики та прагнення всіх його учасго», а також на стартовій сторінці
проводяться роботи.
ників дотримуватися єдиних, зрозумілих у будь-якій країні, пра«Персонального кабінету».
На сьогодні вже великий
вил гри, змушує йти в ногу з часом і відповідати всім міжнаЗвертаємо увагу, що юридичні
відсоток юридичних споживачів
родним вимогам. Тому 2018 рік - це рік змін і реформування
особи та фізичні особи –
Товариства
приєдналися
до
енергетики в Україні. Це запровадження нового законодавства:
підприємці можуть користувати«Персонального кабінету» і акЗакону України «Про ринок електричної енергії», «Правил розся онлайн – платформою «Пертивно
ним
користуються.
Кожен
дрібного ринку електричної енергії», «Кодексу комерційного
сональний кабінет» лише після
клієнт
може
відчути
переваги
обліку електричної енергії», «Кодексу систем розподілу», а
укладання додаткової угоди до
цього онлайн-сервісу: тут можвідтак розпочинаються зміни у відносинах клієнтів та енерукладеного з ними договору про
на
подати
показник,
отримати
гопостачальників. Два перших важливих нововведення стопостачання електричної енергії.
всю необхідну документацію без
суються наших клієнтів-юридичних споживачів.
особистого візиту у відділ розраВзірець угоди розміщено на офхунків, отримати відповідне роіційному сайті ПрАТ «ЛьвівоблеОтже перше нововведення відвідуючи відповідне районне
з’яснення, подавши запит, дізнанерго».
змінюються терміни подачі повідділення чи відділ розрахунків,
тися про нарахування за електказників електролічильників.
Бачимо, що розвиток ринку
або дистанційно через онлайн роенергію та інше.
Раніше кожен юридичний
сервіс «Персональний кабінет».
енергетики диктує нові вимоги.
Однак є певний відсоток велиспоживач мав свій розрахункоЗгідно з новим законодавством,
Впроваджуючи
їх,
ПрАТ
вий день — тобто день, коли
«Львівобленерго» активно
потрібно було подати показник
НАГОЛОШУЄМО: юридичним споживачам, які не подаватимуть переймає досвід польських
електролічильника. Це могло
показники через онлайн - сервіси після 1 грудня 2018 року, згідно з колег - енергетиків, в яких ребути 10, 12, 17, або будь – яке
новим законодавством, нараховуватимуть за електроенергію за форма енергоринку вже
інше число місяця. Зараз новисередньодобовим споживанням, визначеним на основі його відбулась 10 років тому.
ми «Правилами роздрібного
ринку електричної енергії» та
попередніх показників. А такий розрахунок може не відповідати Львівські енергетики прагнуть максимально синхрон«Кодексом комерційного обліку
дійсності і може бути фінансово затратним, оскільки точних
ізуватися до того, що вимаелектричної енергії», які затверданих клієнта спеціалісти обленерго не знатимуть.
гає законодавство, і таким
джені НКРЕКП, визначено, що:
чином
про всі нововведення
ких
підприємств,
які
не
користупоказник юридичні споживачі
з 1 грудня цього року наша комються «Персональним кабінеПрАТ «Львівобленерго» поетапповинні подати впродовж трьох
панія не прийматиме від юритом» через людський фактор. До
но інформуватиме своїх клієнтів,
календарних днів після закіндичних споживачів показники
прикладу, головному енергетику
аби ці зміни були максимально
чення розрахункового місяця,
наручно (при особистому
районного підприємства (завотобто з 1 до 3 числа включно
зрозумілими та зручними. Реприйомі), а виключно через серду) вигідніше поїхати у відряднаступного місяця.
віси подачі показників. Наразі
формування – це процес завжження до Львова, за півгодини
Друге нововведення – показмова йде про «Персональний
ди важкий і складний, а його
здати документи, а решту свого
ники від юридичних споживачів
кабінет» info.loe.lviv.ua, а згодом
реалізація – це робота всіх нас.
оплаченого робочого часу проз 1 грудня 2018 року приймати(цього ж року) запрацюють інші
Тому цінуйте свій час, усучаснюйвести на власний розсуд. ПрАТ
муться виключно через сервіси
зручні сервіси подачі показників
те бізнес-процеси. Реформи по«Львівобленерго» закликає кеподачі показників.
для юридичних споживачів —
чинаються із кожного з нас.
рівників
таких
підприємств
реєРаніше юридичні споживачі
через електронну пошту, SMSПрАТ «Львівобленерго».
струватись
в
«Персональному
подавали показники особисто,
повідомленням, над впровад-

Із 60-річчям сердечно вітаємо
дорогу нам людину – Василя Васильовича Турянського з м. Турка. Бажаємо дорогому і люблячому, доброму і турботливому чоловіку, батькові, дідусеві і свату,
аби
Господь дарував йому
міцне здор о в ’ я ,
радість, дост ато к,
Свою ласку і благословення на
довгі і щасливі роки життя.
Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім
обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам
життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим
рокам,
Хай Бог помагає, рідненький
наш, Вам!
З любов’ю і повагою – дружина Ярослава, дочка Галина, зять
Андрій, дочка Марія, син Микола, невістка Іванна, онук Іван з
сім’єю і свати.

Колектив та депутатський корпус Бітлянської сільської ради
щиро вітають з 55-річчям від дня
народження сільського голову
Мирослава Ільковича Цапа і бажають шановному
ювіляру міцного
здоров’я – з
роси і води, щастя, радості,
поваги від людей і опіки від
Бога.
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.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно
вітає з днем народження, яке
святкує сьогодні, 20 липня, заступника директора з навчальновиховної роботи – Надію Миколаївну Синичич – і бажає
їй міцного здоров’я, душевного
тепла,
творчих досягнень, шани від
людей, сімейного
щастя, любові, вічної молодості в
душі та Божого благословення.
Щоб серце завжди зігрівало
тепло,
Щоб завжди в душі панувало
добро.
Краси і наснаги, здоров’я без
ліку
І довгого, довгого щедрого
віку!
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ПОНЕДIЛОК, 23
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.45 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 14.20, 02.00, 04.00, 05.25
Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта ф
14.30 :Радiо. День
15.15 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
19.25 Д/с «1000 днiв для планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Посттравматичний синдром
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
23.50, 04.05 МузLove
01.10 Розсекречена iсторiя
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30, 11.15 «Одруження наослiп»
13.05, 14.20, 15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 20.55, 21.35, 04.20 Т/с
«Байки Мiтяя»
22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Т/с
«Недотурканi»
00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»
ІНТЕР
05.40, 05.30 «Школа доктора
Комаровського. Невiдкладна
допомога»
06.00 «Мультфiльм»
06.10 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25 Т/с «Сiльський
романс»
14.00 Т/с «Ганна Герман»
16.10 «Жди меня. Україна»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробицi»
20.40 Т/с «Схiднi солодощi» 12+
22.30 «Лайма Вайкуле. Юрмала.
Рандеву 2018»
01.15 Т/с «Батькiвський iнстинкт»

ВIВТОРОК, 24
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.45 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 14.20, 15.10, 02.00, 04.00
Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 02.05 Складна розмова
14.30 :Радiо. День
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим обов’яз-
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ком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «1000 днiв для планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
22.40 Т/с «Дiрк Джентлi»
23.50, 04.05 #KiноWALL
01.10 Розсекречена iсторiя
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30, 11.20 «Одруження наослiп»
13.10, 14.30, 15.50 «Мiняю жiнку»
17.05 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 20.55, 21.35, 04.20 Т/с
«Байки Мiтяя»
22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Т/с
«Недотурканi»
00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»
ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
06.10 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.50 Х/ф «Все можливо»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробицi»
20.40 Т/с «Схiднi солодощi»
22.30 «Лайма Вайкуле. Юрмала.
Рандеву 2018»
01.15 Т/с «Батькiвський iнстинкт»

СЕРЕДА, 25
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.45 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 14.20, 15.10, 02.00, 04.00,
05.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.35 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
19.25 Д/с «1000 днiв для планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30, 02.05 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
22.40 Т/с «Дiрк Джентлi»
23.50, 04.05 БiблiоFUN
01.10 Розсекречена iсторiя
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30, 11.10 «Одруження наослiп»
12.55, 14.10, 15.35 «Мiняю жiнку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 20.55, 21.35, 04.20 Т/с
«Байки Мiтяя»
22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Т/с
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«Недотурканi»
00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.50 Х/ф «Полину гiркого трава»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробицi»
20.40 Т/с «Схiднi солодощi»
22.30 «Лайма Вайкуле. Юрмала.
Рандеву 2018» Закриття
01.15 Х/ф «Осiннi клопоти»

ЧЕТВЕР, 26
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 14.20, 15.10, 02.00, 04.00,
05.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 02.30 До справи
14.30 :Радiо. День
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 В УКРАЇНI
19.25 Д/с «1000 днiв для планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
22.40 Т/с «Дiрк Джентлi»
23.50, 04.05 #NeoСцена
01.10 Розсекречена iсторiя
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30, 11.20 «Одруження наослiп»
12.55, 14.15, 15.40 «Мiняю жiнку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 20.55, 21.35, 04.20 Т/с
«Байки Мiтяя»
22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Т/с
«Недотурканi»
00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»
ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
06.10 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.25, 12.25 Т/с «Спокуса» 12+
12.50, 03.10 Х/ф «Осiннiй марафон»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.30, 05.20 «Подробицi»
20.40 Т/с «Схiднi солодощi» 12+
22.40 Д/п «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00.30 Х/ф «Прощання з Каїром»

П’ЯТНИЦЯ, 27
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 14.20, 15.10, 22.40, 23.45,
02.00, 04.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупцiя в деталях
14.30 :Радiо. День
15.25 Д/ц «Смаки Культур»
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Букоголiки
19.25 Д/с «1000 днiв для планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Честь професiї
23.50, 04.05 Як дивитися кiно
01.10 52 вiкенди
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30, 11.20 «Одруження наослiп»
13.00, 14.20, 15.45 «Мiняю жiнку»
17.05 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 22.10 «Лiга смiху»
00.55, 05.35 «Iгри приколiв»
01.55 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.00 М/ф «Казка про царя
Салтана»
07.00 Марафон до Дня Хрещення
Русi «Наша вiра»
13.00 Трансляцiя Молебню з
Володимирської гiрки та Хресного
ходу
15.15 Х/ф «Не стрiляйте в бiлих
лебедiв»
17.30 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi»
19.00 Д/п «Києво-Печерська
Лавра. Фотографiя тисячолiття»
20.00, 04.25 «Подробицi»
20.40 Концерт «Весна на Зарiчнiй
вулицi»
22.00 Х/ф «Пiп»
СУБОТА, 28
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
03.00 Новини
09.30, 16.15, 04.20 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
12.00 Х/ф «Дивна подорож Мерi
Брайант»
13.40, 00.45 Д/ц «Гордiсть свiту»
14.05 Телепродаж
14.25 Д/ц «Фестивалi планети»
15.20 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
16.20 Д/ц «Неповторна природа»
16.55 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
22.10 Д/ц «Спiльноти тварин»
23.50 Д/ц «Незвiданi шляхи»
01.10 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.05 «Життя без обману»
11.25 «Свiтське життя. Дайджест»
12.00 «1030-рiччя Хрещення Русi»
12.20 «Вечiр прем’єр з Катериною
Осадчою»
14.20 «Лiга смiху»
16.20, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30, 05.35 «Розсмiши комiка 8»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.20 «Свiтське життя. Дайджест
00.20, 02.00 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.35 Х/ф «Про нього»
07.00 «Мультфiльм»
07.30 Д/п «Києво-Печерська
Лавра. Фотографiя тисячолiття»
09.00 «Трансляцiя Божественної
Лiтургiї з Києво-Печерської Лаври»
11.00 Х/ф «Дорога моя людина»
13.10 Х/ф «Мачуха»
15.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi»
17.00, 20.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
20.00, 03.15, 05.30 «Подробицi»
22.35 Т/с «Джерело щастя»

НЕДIЛЯ, 29
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
03.00 Новини
09.30, 12.00, 21.25, 22.30, 02.00
Погода
09.40 Х/ф «Дивна подорож Мерi
Брайант»
11.25 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
12.10 Перший на селi
12.40 Енеїда
13.35, 00.45 Д/ц «Китайський
живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.25, 21.30 Д/ц «Неповторна
природа»
16.55 Т/с «Гранд готель» 12+
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
22.45 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
23.55 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
01.10 Д/ц «Гордiсть свiту»
01.35 Букоголiки
КАНАЛ 1+1
06.10, 19.30, 05.35 ТСН
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00, 11.00, 12.00 «Свiт навиворiт
- 8»
13.05 Х/ф «Бiженка»
17.25, 20.15 Х/ф «Папарацi»
22.20 «Голос. Дiти 4»
00.20 «Лiга смiху»
04.50 «Свiтське життя. Дайджест»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.25 Х/ф «Добрi намiри»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
12.10 Х/ф «Людина з Рiо»
14.40 Х/ф «Бiнго Бонго»
16.45, 20.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
20.00 «Подробицi»
22.20 Х/ф «Як одружитися i
залишитися холостяком»
00.10 «Речдок»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÐÎÂÎÄßÒÜ
Â²ÄÏÐÀÖÞÂÀÍÍß

ÁÎÐÈÍß ÇÀÇÍÀËÀ
ÄÐÓÃÎ¯ ÏÎÐÀÇÊÈ,
а Бітля здобула перші три очки
Минулої неділі, в рамках чемпіонату Турківщини з футболу,
пройшли чергові поєдинки у групі “А”.
Команда з Верхнього Висоцького обіграла на своєму полі суперників з Верхнього Турова – 4:3, боринчани – одні з фаворитів чемпіонату – після переможних трьох поєдинків, зазнали другої поспіль
поразки: на цей раз на виїзді у Либохорі – 4:2. А ось команда з Бітлі
здобула першу перемогу – 3:0, щоправда – технічну, оскільки футболісти з Боберки на гру до них не приїхали.
Заключний тур першого кола у групі “А” пройде у неділю, 22 липня.
Між собою зіграють Бориня та Бітля, Верхня Яблунька та Либохора,
Боберка та Верхнє Висоцьке. Початок матчів – о 15.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації
Львівської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Турківської районної ради Львівської області.
Підстава проведення конкурсу – рішення XXII сесії VII скликання
Турківської районної ради Львівської області від 05.07.2018 року №
462 «Про затвердження штатного розпису та Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області».
Повне найменування:
– комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області.
Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:
– вулиця В. Стуса,4, м. Турка, Львівська область, 82500.
Директор ІРЦ призначається на конкурсній основі за рішенням
Турківської районної ради після погодження відділом освіти Турківської РДА. З директором відділ освіти Турківської РДА укладає контракт, строком на три роки, відповідно до пункту 41 Положення про
інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545.
Умови оплати праці – посадовий оклад.
Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його
матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Кваліфікаційні вимоги до директора ІРЦ:
- вища освіта - не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта»,
«Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи
- не менше п’яти років за фахом.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право
додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Документи приймаються з 20.07. 2018р. по 14.08.2018р. за адресою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрільців,
23, відділ освіти Турківської РДА, телефон для довідок: 3-14-54, turosvita@ukr.net.
Конкурс відбудеться 22 серпня 2018 року, о 10.00 год., за адресою: Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23, відділ освіти
Турківської РДА.
Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону особи, яка надає
додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – Павлик Ольга Іванівна, 3-25-87.
Оксана МАНЮХ,
начальник відділу освіти.

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

«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

Нещодавно Турківським РС
ГУ ДСНС України у Львівській
області проведено пожежнопрофілактичне відпрацювання у селищі Бориня. Захід
відбувся за участі депутатського корпусу Боринської селищної ради, представників місцевої влади, працівників служби у справах дітей
райдержадміністрації, Турківського РЦ СССДМ та РЕМу.
Перевірено приміщення селищної ради, Народного дому,
Боринської міської комунальної
лікарні, Боринського професійного ліцею народних промислів
та ремесел, церкви, людських
осель. Також пожежні оглянули електромережі та системи
пічного опалення, провели
інструктажі з питань пожежної
безпеки, в яких взяло участь 138
мешканців селища. Окрім цього, у сільській раді було проведено профілактичну бесіду на
протипожежну тематику.
Наступне таке відпрацювання пройде днями на території
Верхньогусненської сільської
ради.
Турківський РС ГУ ДСНСУ у
Львівській області.

Ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ
çà íåâèêîðèñòàíó
ñóáñèä³þ
Для того, щоб здійснити монетизацію залишку зекономленої
субсидії та отримати грошову
компенсацію за газ або електроенергію, потрібно до 1 вересня 2018 року звернутися до управління соціального захисту
населення Турківської РДА, подати заяву на монетизацію субсидії та надати банківські реквізити, або номер поштового
відділення, куди відправити
компенсацію.
Монетизація зекономлених
пільг і субсидій передбачає
відшкодування вартості 100 м3
газу.

Приватному підприємству
«Вікторія – 99» потрібен на роботу вантажник.
За довідками звертатись за
тел.: 3-16-90; 0967716990.

На роботу в кафе-бар «Колиба» с. Мохнате потрібен кухар.
Графік роботи – потижнево,
або за домовленістю. Тел.:
0973833123.
Продається житловий будинок у м. Турка, вул. Травнева, 90
м. кв., газифікований, пластикові
вікна, з меблями та побутовою
технікою. Приватизована земельна ділянка – 17 сотих. Ціна
– договірна.
Тел.: 0993654520.

20 ëèïíÿ 2018 ðîêó
Ремонти будинків, квартир під ключ.
Перепланування. Будівництво – будинки, прибудови, павільйони,
гаражі, навіси, альтанки, бані, паркани. Покрівельні роботи під ключ.
Мансардні дахи. Утеплення, облицювання будинків. Знижки на роботу + матеріали. Телефони: (068)1455866, (066)7215631

Íàäàííÿ ñòàòóñó äèòèíè, ÿêà
ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê âîºííèõ
ä³é òà çáðîéíèõ êîíôë³êò³â
У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, що призвела до тимчасової окупації частини території України, а
також із тим, що на Сході України гинуть, отримують поранення та зазнають різних видів насильства діти, Кабінет
Міністрів України Постановою від 05.04.2017 року №268 затвердив Порядок надання статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», дитиною, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів,
вважається дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного,
сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях, або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.
Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем
реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи.
Для надання статусу законний представник дитини або у разі,
коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб,
які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько,
повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу
опіки та піклування подає до служби у справах дітей заяву про надання статусу і документи, передбачені Порядком надання статусу
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів.
За більш детальною інформацією звертатися в службу у справах
дітей Турківської районної державної адміністрації за адресою: вул.
С.Стрільців, 62, м.Турка, тел.:0(269)31480.
Світлана ЛЕНЕВИЧ,
провідний спеціаліст служби у справах дітей Турківської РДА.

Завадівська сільська рада
повідомляє про виділення земельної ділянки, площею 0,25
га, в с. Мельничне, в урочищі
Гринів, для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину
Василю Миколайовичу Захарчичу.

У магазин «Рукавичка» потрібен охоронець. Змінний
графік роботи. Офіційне працевлаштування. Кар’єрний ріст. Зарплата – від 5000 грн. Телефонуйте за номерами – 0502365455,
0664516640, або звертайтесь за
адресою: м. Турка, вул. Міцкевича,14а, магазин «Рукавичка».

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї - ВС 066749 від
07.05.2012р., видане відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Турківської РДА на ім’я Миколи Мироновича Бугіра, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття медсестрі фізкабінету лікарської амбулаторії с. Лімна Ганні Степанівні Борис з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка.
Колектив Карпатської сільської ради висловлює щире співчуття
сільському голові Марії Федорівні Момоход з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи.
Працівники Ясеницького НВК висловлюють щире співчуття вчителю початкових класів Ганні Миколаївні Євчак з приводу передчасної смерті брата.
Турківське ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття ліснику
Ігорю Івановичу Галишину з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Працівники колишньої райзаготконтори глибоко сумують з приводу передчасної смерті Любові Іванівни Шуптар і висловлюють щире
співчуття рідним і близьким покійної. Вічна їй пам’ять.
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