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«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.

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно вітає із 50-
річчям від дня народження вчителя основ здоров’я та християнсь-
кої етики – Галину Миколаївну Трийцятник – і бажає шановній юві-

лярці міцного здоров’я – з роси і води,
невичерпної життєвої енергії, благо-
получчя, миру, добра, рясних Божих
благословінь.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає колектив Вас щиро
У день, коли Вам – 50.
Хай пахучим цвітом стелиться

дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне

здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумува-

ти,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свя-

то,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Настоятель храму Успіння Пресвятої Богордиці (Горішня Турка),
протопресвітер о. Ігор Стецишин, церковний комітет, хор, громада
сердечно вітають з днем народження порядну і щиру людину, яка
багато праці, сил і енергії віддає на благо рідної церкви, голову цер-
ковного комітету – Володимира Лук’яновича Кітраля.

Шановний Володимире Лук’яновичу! Прийміть найтепліші і най-
щиріші вітання з нагоди Вашого дня народження. Бажаємо Вам
міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-
яких починаннях, щоденних справах,
смілих планах та сподіваннях. Хай і на-
далі буде плідною праця на благо церк-
ви. Хай Вас підтримують та надихають
рідні люди, розуміють та допомагають
друзі, минають негаразди та непорозум-
іння. Нехай благодать Господня завжди
перебуває з Вами на многії і благії літа!

Здоров’я міцного і 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 бід зігріває молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, щасливі і мирні літа!

Шановні турківчани!
Вітаю вас із Днем Консти-

туції України. Ця дата надзви-
чайно важлива для українсько-
го народу, адже Конституція –
це головний Закон нашої краї-
ни. Саме в основі цього доку-
мента покладено наше з вами
право на незалежну, суверенну,
демократичну, соціальну, пра-
вову державу.

Конституція визначає основні
пріоритети та найвищі цінності лю-
дини. Однак, демократичний розви-
ток ніколи не був легкий, і, на жаль,
упродовж усієї історії незалежності
України ми відстоюємо право на
життя, честь, свободу, безпеку та
гідність. І сьогодні ми змушені дово-
дити своє право бути самостійни-
ми у кривавій неоголошеній та
підступній війні з агресором.

Бажаю кожному з нас терпіння на
важкому шляху здобуття справж-
ньої свободи від зовнішнього та
внутрішнього ворога, наснаги для
розбудови істинної демократичної
конституційної країни.

У цей урочистий день бажаю всім
добра і миру, міцного здоров’я й ро-
динного затишку, стійкості та вит-
римки – всім українцям, і особливо
нашим бійцям, які зі зброєю в руках
боронять кордони нашої країни, за-
хищають наше майбутнє.

Нехай це свято додає наснаги та
впевненості у власних силах і в
нашій спільній перемозі!

З повагою, народний депутат
України Андрій Лопушанський.

ÇÀ ÄÎÁÐÓ ÏÐÀÖÞ –
ÇÀÑËÓÆÅÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ

Минулої суботи, в  День державної служби, на Турківщині, як і в Україні, відбулися урочис-
тості, на яких відзначили найкращих державних службовців.

За сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди професійного свята, згідно розпорядження
голови Турківської РДА Олександра Лабецького, почесною грамотою райдержадміністрації були наго-
роджені Михайло Галич –  завідувач юридичного сектору апарату РДА, Світлана Гут –  начальник відділу
фінансово-господарського забезпечення апарату РДА,  Ольга Чаркіна – головний спеціаліст відділу
фінансово-господарського забезпечення апарату РДА, Олена Лепіш – головний спеціаліст організац-
ійного відділу апарату РДА,  Ірина Кріль –  провідний спеціаліст загального відділу апарату РДА, Людми-
ла Беземська – спеціаліст загального відділу апарату РДА,  Іван Струць – начальник відділу агропро-
мислового розвитку РДА,  Петро Юдицький –  начальник відділу  містобудування та архітектури РДА –
головний архітектор району,  Олег Сподарик –  начальник відділу житлово-комунального господарства
та інфраструктури РДА,  Наталія Моружко –  спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та
інфраструктури РДА,  Оксана Бончук –  адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг
РДА,  Ірина Стебівка – начальник служби у справах дітей РДА,  Іванна Ільницька –  головний спеціаліст
відділу з опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей РДА,  Богдан Макаришин – провідний
спеціаліст відділу освіти РДА,  Марія Макарик –  головний спеціаліст відділу економічного розвитку і
торгівлі РДА,  Іванна Кішкіна – головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління РДА,
Маріанна Шевчук – заступник начальника Турківського відділу обслуговування громадян (сервісний
центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, Іван Романович – заступ-
ник начальника Турківського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області –
начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини,  Андрій Ільницький –
головний державний інспектор Турківського відділення Самбірської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області,
Ірина Мицяк – головний спеціаліст управління Державної казначейської служби України у Турківському
районі, Катерина Вовчанська – провідний спеціаліст управління державної казначейської служби Ук-
раїни у Турківському районі.

Наш кор.



 2 стор.                     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                    29 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó

3 липня святкуватиме свій чудовий життєвий ювілей
– 80-річчя від дня народження – Марія Іванівна Дань-
ко із с. Вовче.

Дорогу дружину і нанашку сердеч-
но вітаємо з прекрасним життєвим
святом і бажаємо доброго здоро-
в’я, життєвих сил і енергії, благопо-
луччя, радості від життя, Божої лас-
ки і опіки на многії літа!

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж

людей,
Найкращі всі, що до вподоби,

квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

Дорогого, люблячого чоловіка і зятя Ігоря Івановича
Турянського з ювілеєм - 60-річчям від дня народжен-
ня - щиро вітають дружина Марія з дочка-
ми Мар’яною і Оксаною, зятями Андрієм
і Михайлом, онуками Іваном та Володи-
миром; тесть Михайло з родиною з За-
вадівки, Полтави та Латвії і бажають
дорогому ювілярові міцного здоро-
в’я, світлої радості в житті, Божої
ласки і довголіття.

Нехай незгоди всі Вас обмина-
ють,

Лиш тепло і радість сходять на
поріг,

Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народ-

ження старшу медичну сестру хірургічного
відділення Любомиру Василівну Бучак і

бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я - з роси і води, родинного теп-

ла, достатку, життєвого оптимізму,
Божого благословення на многії і
благії літа.

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, добру, ніжну, турботливу маму, бабусю і праба-
бусю, жительку с. В.Висоцьке – Ніну Іллінічну Бойко із
70-річчям від дня народження щиро вітають сини Ми-
рослав, Богдан, Орест, Іван, Микола та
Василь, дочки Людмила, Уляна, Ната-
лія, Тетяна та Ніна, невістки, зяті, 28
онуків та 7 правнуків і бажають їй
міцного здоров’я, родинного тепла,
Божої ласки і опіки на многії літа.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зрости-

ли,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

–  Це неправдива інформація. Право на медичне об-
слуговування гарантується Конституцією   та іншими за-
конами України.  Ймовірною причиною таких повідом-
лень є зміна системи фінансування для 149 медзак-
ладів первинки, які вже уклали договори з Національ-
ною службою  здоров’я України. Але  через засоби  ма-
сової інформації нам  всім майже півроку повідомляєть-
ся і піднімається питання про підписання декларацій із
сімейним лікарем.  Тобто  кожен лікар уже давно  наби-
рає певну кількість  громадян – своїх пацієнтів. Та, на
превеликий жаль,  підписують декларацію з лікарем
ще дуже мало людей. У декого їх  – незначна кількість ,
а до   досвідчених, затребуваних  медиків  можливо вже
скоро  й   закінчиться запис.  Лікарю дозволяється підпи-
сувати не більше як 2000 декларацій.  І якщо він набере
відповідну кількість пацієнтів, то  зможе вам відмовити.
Якщо  лікар не має  стільки підписаних  декларацій, він
не має права вам відмовити.  Дуже велика група  грома-
дян потрапляє в червоний список (ті, хто до реформи
був закріплений за лікарем, але не підписав деклара-
цію), їх будуть приймати, бо не правильно казати, що ви
не підписали декларацію, і вас не будемо приймати.
Але за  таких пацієнтів держава платить 240 грн. в рік. І
за  такі гроші лікарі неохоче будуть братися за лікуван-
ня. Ті, що уклали декларацію, потраплять у зелений спи-
сок. За кожного пацієнта, який підписав декларацію з
сімейним лікарем, держава виділятиме 370 грн., із зас-
тосуванням вікових коефіцієнтів.  Я рекомендую людям
серйозно подумати про  своє здоров’я.  Адже за минулі
роки ми виховали  цілу армію громадян, які  лише чека-
ють, що  прийде добрий дядя і для них  що-небудь зро-
бить, чи за них потурбується. Ось тут необхідно ламати
цей менталітет і  замислитися над своїм здоров’ям: а
як же  я завтра  прийду до лікаря, який лікар мене зус-
тріне? Бачу, що для когось все одно, який лікар його
прийме, бо йому  наплювати на своє здоров’я. Але так
не має бути.  Зараз дано унікальну можливість кожному
з нас  вибрати собі лікаря, і не просто лікаря, а  вибрати,
образно кажучи,  собі  члена сім’ї, особистого, персо-
нального адвоката свого здоров’я. Перший  раз в житті
людині надано такий шанс, але до  багатьох поки що це
не доходить.

– Юрію Дмитровичу, як  Ви оцінюєте  таке ново-
введення  як електронна черга до лікаря, запис  на
прийом через Інтернет? Дехто вважає, що  полови-
на черги в кабінет до лікаря  буде без запису, поло-
вина, мабуть, буде з’ясовувати, хто на яку годину
записувався; чекатимуть, чи буде «віконце», бо
лікар сказав, якщо буде «віконце»,  тоді їх приймуть.
Вочевидь,  й далі не стануть вільними коридори в
поліклініці?

  – Звичайно, що в  ідеалі  краще би було, якби був
запис. Людині (як, наприклад,  у приватній клініці)  на-
зивають дату, годину, тобто дають «віконце»: 15 хвилин
– ти прийшов, обстежився. Таким чином  виключається
контакт  з хворими  людьми, які стоять у черзі.  Це було
би в ідеалі. Але на сьогоднішній день, поки що  йде пе-
реломний момент у медицині,  і практично не вистачає
лікарів – справжніх фахівців.  Хороший лікар – це також
дефіцит.  Якщо так можна сказати комерційною мовою,
це високоліквідний  товар (послуга), яку швидко розку-
повують або розхапують. Якби кадри лікарів були по-
вністю укомплектовані,  то цього, звичайно, не було би.
На превеликий жаль,  зараз запит на  мудрих лікарів
значно більший,  аніж їх наявність.

– А як  іде процес підписання декларацій з лікаря-
ми у нашому районі?

– Не легко і дуже поволі. Чому так? Перш за все,  на
це є об’єктивні причини. Одна з них – у нас не всі  лікарські
амбулаторії укомплектовані сімейними лікарями. Має-
мо  13 амбулаторій, і тільки в шести є  сімейні лікарі.
Крім цього, у поліклінічному відділенні лікарні в Турці ,
та й  у Борині, донедавна не було комп’ютерного облад-
нання, яке було би персональним  (тобто, щоб кожен
лікар, який працює з пацієнтом, мав його). Усе це й стри-
мувало підписання декларацій. Крім цього, частина
лікарів пішла у відпустку,  дехто з лікарів перебував на
лікарняному, а якась частина була на медичних курсах.
У зв’язку з цими обставинами,  на сьогоднішній день
Турківський район займає одне із останніх місць в об-
ласті з дуже низьким коефіцієнтом (близько 1% ) укла-
дення декларацій.

– Як змінити цю ситуацію?
– Звичайно, що  багато що залежить і від певних адм-

іністративних рішень. І вже  окремі кроки  в цьому на-

прямку зроблені. Зокрема закуплено ноутбуки для
лікарів та програмне забезпечення, принтери. Це дасть
можливість  лікарям працювати оперативно і швидко з
пацієнтами при підписанні й оформленні декларацій.
Крім цього, потрібно думати над тим, як укомплектува-
ти штат  сімейних лікарів у сільських амбулаторіях.  Бо
ця кількість лікарів, яка є на сьогоднішній день, вкрай
недостатня.

Ще раз підкреслю, що підписувати декларацію з пац-
ієнтами мають право сімейні лікарі, лікарі-терапевти і
лікарі-педіатри. Тобто не всі лікарі, які працюють в
Турківській центральній районній лікарні, мають право
підписувати декларацію. Підписують в Турківській
поліклініці   – терапевти і педіатри, в Боринській – та-
кож педіатри і терапевти, до речі, й  сімейний лікар там
є,  і в  таких  населених пунктах як Верхнє Висоцьке,
Вовче, Ільник,  Ясениця, Верхнє Гусне, Явора і  В.Яб-
лунька.  Можна  вибрати собі лікаря, що проживає на
території вашої сільської ради,  або ж  лікаря в
Турківській чи Боринській  поліклініці, або лікаря зі Льво-
ва чи Самбора, та  укласти з ним декларацію. Тут вибір
є широкий і  зовсім немає прив’язки до місця прожи-
вання.  Тож   підписати декларацію з лікарем потрібно,
бо з 1 січня ви зможете потрапити на прийом до вузь-
копрофільного  спеціаліста (уролога, кардіолога, невро-
лога, хірурга) тільки після направлення від вашого  сімей-
ного лікаря.   Укладена декларація дає  ряд переваг і
пільг як лікарю, так і пацієнту. Бо ви зможете до такого
лікаря передзвонити в будь-який день і  в будь-яку го-
дину, проконсультуватися з ним, він може  дати вам  на-
правлення до профільного спеціаліста,  і, відповідно,
буде цікавитися вашим здоров’ям.

– Нагадайте ще раз нашим читачам,  які кроки
потрібно  зробити для того, аби підписати декла-
рацію?

– Дуже небагато.  Вибрати лікаря, взяти паспорт та
ідентифікаційний код і прийти  з цими документами до
цього лікаря. Прийшовши, ви даєте  йому свій паспорт
та ідентифікаційний код, решту – справа лікаря. Він за-
повнює в електронному онлайн-режимі вашу анкету,
після чого  вам приходить есемеска на  ваш мобільний
телефон. Ви повинні потім віддзвонити лікарю і сказати
номер цього есемес-повідомлення.  Номер лікар вво-
дить як код, і ви будете зареєстровані в електронній
системі Національної служби здоров’я України. Тому  ще
раз звертаюся до всіх жителів району, аби вони цим
питанням цікавилися, приходили до лікарів і укладали
декларації.  Тобто цей процес має бути двостороннім: і
з боку лікаря, і  з боку  пацієнта.  Слід сказати, що  з
нового року державне  фінансування на первинну ланку
медицини  буде  збільшено. Лікарі, які  наберуть  собі
пацієнтів, будуть мати вищу заробітну плату, а, відповід-
но, щоб не втратити пацієнтів,   стануть більш уважно і
відповідально ставитися до  них і стежити за їхнім здо-
ров’ям.

– У нас  проживає багато  людей старшого віку,
одиноких ,пристарілих громадян, які, за станом здо-
ров’я, не можуть самотужки  відвідати лікаря і
підписати з ним декларацію.

– Так, є така проблема. Людям, які мають солідний
похилий вік, важко прийти  самим в поліклініку до ліка-
ря і зареєструватися у нього. Я думаю, що  в цьому допо-
можуть  нам  і  соціальні  служби району; і родичі, що
проживають з такими людьми. Вони повинні взяти
відповідальність на себе, щоби допомогти  їм  підписа-
ти декларацію з лікарем. Бо  є  певні моменти,  коли
старшим людям  буде важко. Перш за  все, це  фізично
прийти до лікаря з паспортом та ідентифікаційним ко-
дом, а, по-друге, –  не всі  старенькі вміють користувати-
ся мобільним телефоном та  читати есемески. Тому
закликаю родичів, які мають таких людей, проявити  до
них увагу і зробити усе, щоб  зареєструвати їх в першу
чергу, бо вони найбільше потребують медичного  огляду
і медичної опіки.

 Я думаю, що  у плані підписання декларацій з сімей-
ними лікарями в нас  усе буде добре.  З боку  влади, як
я  сказав,  зроблено вже певні кроки з метою  покра-
щення  матеріально-технічного забезпечення сімейних
лікарів. Але маємо проблему, яку не так легко вирішити,
– це кадрова проблема. Нам потрібні молоді і хороші
медичні  фахівці. Надіюся, що медична реформа й спря-
мована на те, що такі лікарі прийдуть,  адже  будуть
мати хорошу заробітну плату і бажання працювати  в
нашому гірському районі.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

×È ÏÐÈÉÌÅ ÂÀÑ Ë²ÊÀÐ ÁÅÇ
Ï²ÄÏÈÑÀÍÎ¯ ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯?
Серед населення поширюють думку, що з  1 липня жителі України будуть отримувати лише невідкладну

допомогу, а декларацію  із сімейним лікарем потрібно укладати негайно, бо потім  буде пізно. Отже, чи  правди-
ва ця інформація  і чи прийматиме лікар без підписаної декларації   з 1 липня,  будемо з’ясовувати  у  заступника
голови  Турківської РДА Юрія Лила.

Люблячий чоловік Микола та синочок Андрійко, бать-
ки, брат Микола, бабуся з дідусем, стрик Микола, тітки

Корнелія та Любов, вуйко Іван – із
сім’ями щиро вітають із ювілейним
днем народження, яке відзначила 25
червня, чарівну турківчанку Іванну Іва-
нівну Матківську і бажають дорогій юв-
ілярці міцного здоров’я - з роси і води,
родинного тепла, Божої опіки та
справжнього жіночого щастя.

В цей ювілейний день нехай квітує
літо,

Життя біжить немовкнучим
струмком,

Хай стелиться, немов рушник розшитий,
Здоров’ям, щастям, радістю, добром!
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Педагогічний колектив Верх-
ньовисоцького НВК щиро вітає
директора
школи Да-
рію Воло-
димир івну
Надич з
днем на-
родження,
який вона
відсвяткува-
ла 25 червня, і
бажає шановній
іменинниці міцно-
го здоров’я, життєвих сил і
енергії, поваги від людей, колег
по роботі, достатку, миру, Божо-
го благословення.

Хай ладиться скрізь: на ро-
боті, в родині,

Щоб радісний настрій у
серці не згас.

Все світле і гарне, що тре-
ба людині,

Нехай неодмінно приходить
до Вас.

Хай щастя приходить і
ллється рікою,

Хай горе обходить завжди
стороною,

Хай доля дарує Вам довгі
літа,

А в серці завжди хай живе
доброта!

У цю літню золоту днину заві-
тало свято у нашу родину. 29 чер-
вня святкує свій 50-річний юві-

лей любляча
дружина, тур-

ботлива ма-
туся, найкра-
ща бабуся,
чуйна і щира

сестра, добра
братова, хрес-

на мама, сваха -
Галина Миколаїв-

на Трийцятник.
Дорогенька наша, нехай Гос-

подь благословляє Тебе здоро-
в’ям, радістю, добром, щоб ко-
жен день, який він посилає, був
ласкою зігрітий і теплом. Те доб-
ро, яким Ти огортаєш всіх, повер-
неться до Тебе сторицею.

Нехай Тобі в світі щасливо
живеться,

Нехай лиш добро і доста-
ток ведеться,

Хай щастя і радість прихо-
дять до хати,

Хай доля дарує ще років ба-
гато.

Щоб тільки все гарне в
житті повелося,

Хай збудеться все, що іще
не збулося.

Багата душею, метка, ро-
ботяща,

Повір, дорогенька, для нас
Ти – найкраща.

З повагою - чоловік Михайло,
сини Микола та Роман, невістка
Мар’яна, внучка Анастасія, по-
хресниця Анна з сім’єю та вся
велика і дружна родина.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

№ 29 від 26 червня 2018  року
Про скликання XXIІ сесії Турківської районної

ради VІI скликання
Відповідно до ст. 46, 55 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні»:
І.Скликати XXІІ сесію Турківської районної ради VІІ скликання в

четвер, 05 липня 2018 року, о 10.00 год., в залі засідань районної
ради з таким порядком денним:

1. Про визнання повноважень депутата Турківської районної ради
Височанської Надії Миколаївни.

2. Про причини відсутності депутатів районної ради на ХХ  та ХХІ
позачергових сесіях Турківської районної ради VІІ скликання.

3. Про результати розгляду депутатських запитів, поданих на XІХ
та ХХ, позачерговій, сесіях Турківської районної ради VІІ скликання.

4. Про роботу Турківської РДА та ПП «Тур-Авто» по здійсненню
пасажирських перевезень у районі.

5. Звіт голови Турківської РДА про використання коштів з резерв-
ного фонду районного бюджету за 6 місяців 2018 року.

6. Про субвенцію з місцевого бюджету Явірської сільської ради
районному бюджету.

7. Про субвенцію з місцевого бюджету Верхньояблунської
сільської ради районному бюджету.

8. Про розподіл іншої субвенції районного бюджету Турківського
району на 2018 рік.

9. Про передачу видатків на виконання повноважень між місце-
вими бюджетами Львівської області.

10. Про внесення змін до рішення XX, позачергової, сесії № 423
від 19.04.2018 року «Про забезпечення бюджетним співфінансу-
ванням установ та організацій Турківського району – переможців
обласного конкурсу місцевого розвитку на 2017-2020 роки».

11. Про хід виконання Програми розвитку освіти Турківщини на
2017-2020 роки.

12. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керів-
ника закладу загальної середньої освіти, засновником якого є Тур-
ківська районна рада.

13. Про затвердження штатного розпису комунальної установи
Інклюзивно-ресурсного центру Турківської районної ради Львівської
області.

14. Про хід виконання рішення XVІІІ сесії VII скликання № 371 від
21 грудня 2017 року «Про внесення змін до рішення № 290 ХV сесії
районної ради VIІ скликання від 28.07.2017 року «Про опорний на-
вчальний заклад «Нижньояблунський навчально-виховний комп-
лекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкіль-
ний навчальний заклад) Турківської районної ради Львівської об-
ласті».

15. Про хід виконання рішення XІX сесії VII скликання № 382 від
22 березня 2018 року «Про реорганізацію комунального закладу
«Турківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Турківсь-
кої районної ради Львівської області».

16. Про проведення конкурсу на зайняття посади головного ліка-
ря Турківської комунальної центральної районної лікарні.

17. Про звернення депутатів Турківської районної ради.
18. Про встановлення на Турківщині Дня вшанування пам’яті при-

мусово виселених українців із території Закерзоння.
19. Різне.
ІІ. Розпорядження № 27 від 25 червня 2018 року « Про скликан-

ня XXІ сесії Турківської районної ради VІІ скликання» вважати
таким, що втратило чинність.

ІІІ. Запросити на сесію депутатів Турківської районної ради, де-
путатів Львівської обласної ради, обраних від виборчих округів
Турківського району, голів місцевих рад, керівників установ, орган-
ізацій, управлінь та відділів райдержадміністрації.

Заступник голови районної ради Василь КОСТИШАК.

Побутує повір’я, що напере-
додні і в день свята Івана Купа-
ла всі лікарські трави мають
сильні цілющі і лікувальні влас-
тивості, в них збільшується чис-
ло біологічно активних речовин,
так як у ці дні землю, воду, во-
гонь – все очищає  природа від
зла і нечисті. Зібране чар-зілля
стає добрим і надійним обере-
гом  людям. У купальську ніч шу-
кають «квітку  папороті» – на
палке і взаємне  кохання,  запа-
люють купальське вогнище і во-
дять хороводи – як обряд  очи-
щення і зцілення, а дівчата пус-

кають по воді віночки з квітів – у
подорож по щастя.

До такого магічного свята –
свята Івана Купала – готується  і
наша мальовнича Турківщина.
Райдержадміністрація, відділ
культури та туризму РДА,  разом
з Турківською міською радою,
проведуть його  7 липня   у
міському парку (на ставках).
Запрошуємо взяти в ньому
участь жителів району і міста,
гостей з інших куточків України,
зарубіжних туристів. Адже Турка
– столиця  Бойківського краю –
перлини Карпат. На Турківщині

є прекрасне курортне  село Роз-
луч, бере свій початок славна
річка Дністер, це комора
лікарських трав і цілющих міне-
ральних вод,  екологічно чистої
продукції тваринництва, тут є
багато  цікавих  туристичних
маршрутів. Гордістю району є
Західний реабілітаційний центр
– з підйомниками, лижними до-
ріжками,  де  пройшов Кубок
світу із  зимових видів спорту
серед параолімпійців.

Святкуючи  Івана Купала, ви
отримаєте незабутніє враження
від мальовничих гірських  крає-
видів,  станете учасниками і гля-
дачами цікавої концертної про-
грами, сплетеної з пісень,
танців, розваг і музики. До ваших
послуг будуть виставки-продажі
цілющих трав, чаїв, продуктів
бджільництва, духмяних на-
питків, бальзамів молодості,

продуктів тваринництва – м’яс-
них виробів, різних видів сирів,
виготовлених за швейцарською
технологією, бездріжджовий
хліб, різні йогурти, гуслянки,
різноманітна випічка і т ін.

Тут ви зможете придбати
турківські сувеніри – картини,
різьблені вироби, вишиванки,
писанки, цікаву літературу, дис-
ки з піснями нашого гірського
краю.

Ласкаво просимо жителів Тур-
ківщини і сусідніх районів, фер-
мерів, кооператорів, народних
цілителів, знавців народної ме-
дицини, бджолярів, виробників
сільськогосподарської про-
дукції, художників,  різьбярів по
дереву, вишивальниць, писанка-
рок взяти участь у святі і пред-
ставити на ньому свої вироби і
продукцію..

Приїжджайте у наш смереко-
вий  край, де почуєте звук трем-
біти, де звеселяються Карпати і
зцілюється серце гостинним
теплом, і запросить вас Турків-
щина на свято Купала –  свято
танців, забав і пісень!

Початок свята о 19.00 год.
Руслана ПИСАНЧИН,

 головний спеціаліст з пи-
тань туризму РДА.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ
ÑÂßÒÎ ²ÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÀ
Наближається стародавнє слов’янське свято Івана Купа-

ла! Велике дійство – показ первинної культури, основи жит-
тя, мислення, вірування, світогляду наших далеких пращурів,
свято з магією ритуалів, піснями, танцями, хороводами, музи-
кою, обрядами, чудовими традиціями, що були притаманні в
народній вірі. Це язичницьке свято плавно перейшло в христи-
янське і зберегло давні народні звичаї.

ÊÐÓÃËÈÉ ÑÒ²Ë Ç ÏÈÒÀÍÜ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ ÊÀÐÏÀÒ
У вівторок, 26 червня, на базі відпочинку «Карпатський Замок» в селі Розлуч відбув-

ся круглий стіл з питань розвитку туристичного потенціалу Карпат, організова-
ний Українською асоціацією активного та екологічного туризму.

Учасниками семінару були представники Турківського, Старосамбірського районів
Львівської області, Великоберезнянського району Закарпатської області та гості із Рес-
публіки Польща. В роботі круглого столу взяли участь голова Турківської райдержадмініст-
рації Олександр Лабецький та заступник голови Юрій Лило, головний спеціаліст департа-
менту курортів та туризму Львівської ОДА Богдан Комарницький, директор Львівського
молодіжного центру праці Леся Довганик.

Представник Української асоціації активного та екологічного туризму Петро Тєстов зап-
ропонував ширше розвивати туристичний потенціал регіону, зокрема презентував онлайн-
путівник українською частиною «Вовчих гір» та проект «Село-екомузей «Розлуч». Польські
колеги поділилися досвідом розвитку туризму та розказали про інвестиційні можливості
для місцевих громад на природоохоронних територіях на прикладі бренду з виробництва
агропродуктів «Dzikosc z Wilczych Gor» («Дикість з Вовчих Гір»). Вони повідомили що в
Бешадському природничому народному парку щорічно відпочиває до 1 млн. туристів, які
готові подорожувати і українськими Карпатами.

За результатами круглого столу, було вирішено підготувати резолюцію до вищих органів
влади щодо швидшого відкриття митних переходів «Лопушанка-Міхновець», «Боберка-
Смольник» на Турківщині та «Лубня-Волосате» на Великоберезнянщині. Також надано
пропозиції щодо удосконалення екологічного законодавства в частині поводження в при-
родничих парках та прийняття державної програми розвитку зеленого туризму, яка б пе-
редбачала можливість надання кредитів власникам агроосель (аналогічно програмам
енергозбереження).

Руслана ПИСАНЧИН,
 головний спеціаліст з питань туризму РДА.

Шановні  жителі Турківщини!
Вітаємо вас із державним святом

– Днем Конституції України.
Цей день назавжди увійшов у новіт-

ню історію нашого суспільства, а тому
нам з вами за-
л и ш а є т ь с я
тільки споді-
ватись, що всі
задекларовані
К о н с т и т у -
цією права та
свободи по-
ступово бу-
дуть нормою
життя грома-
дян України.

Демократичний розвиток ніколи не
був легким, тож наберемося терпіння
та віри у те, що наступні покоління
українців будуть жити у зовсім іншій
країні, яку з гордістю можна буде на-
звати конституційно розвиненою та
правовою європейською державою.

Миру вам, злагоди і процвітання!
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської РДА;

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Щиро вітаю  вас з Днем Кон-

ституції України !
Бажаю Вам, дорогі  жителі Тур-

ківщини , впевненості, успіхів,
сили, гідності та усвідомлення
захищеності своїх прав, всього
того, що дає нам Конституція і
високе звання громадянина Ук-
раїнської держави ! Добра вам і
щастя, сили духу і віри,  миру і
добробуту вашим родинам !

З повагою – голова Туркі-
вської районної організації
політичної партії  ВО «Бать-
ківщина» Мирослава Павлик.
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ÒÈÌÎØÅÍÊÎ ÏÎÊÀÇÀËÀ
ÍÎÂÈÉ ÒÈÏ Ë²ÄÅÐÑÒÂÀ

Нова Тимошенко здивувала країну. Ініціювавши форум «Новий курс України», вона об’єднала
навколо себе громадську та інтелектуальну еліту, молодь, робітників та підприємців. Тимо-
шенко показала, що знає, як змінювати країну, аби надати нові можливості кожному.

Під час програмного виступу Тимошенко відчувалось, що вона змінилась. Політичний шлях Лідера
«Батьківщини» збагатив її не тільки вірною командою однодумців, але і мудрістю державника.

Протягом двогодинної промови Юлія Тимошенко достукалась до кожного присутнього у залі та
мільйонної аудиторії телеглядачів.
Її виступ часто переривався оваці-
ями, а сама Тимошенко активно
залучала учасників форуму до дис-
кусії. Вона дивилась, як аудиторія
сприймає її нові, абсолютно рево-
люційні для України ідеї перезас-
нування держави як парламентсь-
кої республіки канцлерського типу.
З кожним словом, з кожною секун-
дою промови Тимошенко, зала все
більше поділяла її ідеї.

Дуже влучно промову Тимошен-
ко охарактеризував політолог
Сергій Биков:

«Тимошенко продемонструвала
новий для України тип лідерства,
залучивши на свій бік не тільки ідей-
них прихильників, але і відвертих
опонентів. Вона показала, що жо-
ден з її опонентів не може конкуру-
вати з масштабом державницько-
го мислення Тимошенко. Коли інші політики борються за владу, посади та виведення бюджетних коштів,
Тимошенко об’єднала народ на шляху до Нової, заможної України! України нових можливостей для
кожного».

За словами Бикова, вона постала перед українцями як дійсний лідер нації, що має незламний дух,
мудрість та політичну волю впроваджувати Новий Курс України. Вже сьогодні вона всім своїм образом,
вчинками та заявами показує, що є дійсним лідером не тільки опозиції, але і такого різноманітного
українського народу. Від Севастополя до Чернігова, від Ужгорода до Донецька, не оминаючи жодного
села та жодної родини.

Тимошенко розуміє виклики, що стоять перед нами. Об’єктивно аналізує проблеми та пропонує нові
шляхи їх вирішення. У той час, коли одні політики говорять про “житницю Європи”, а інші – про індуст-
ріалізацію зразка 19 сторіччя, Тимошенко пропонує крок у майбутнє - індустріалізацію 4.0. Жоден з
українських політиків, окрім Тимошенко не готовий йти у ногу зі Світом, і в цьому вони всі програють
Тимошенко. Вона постала як сильний лідер, амбітний, готовий брати відповідальність на себе, а не
звинувачувати в усьому попередників. Перед її постаттю кожен опонент виглядає як слабкий беззахис-
ний хлопчисько на фоні сильної, впевненої жінки.

Роман КРАВЕЦЬ.

Колектив Ільницького НВК щиросердечно вітає з ювілеєм - 50-
річчям від дня народження - працівницю школи Віру Михайлівну
Ільницьку і бажає шановній ювілярці: хай Господь дарує
багато радості і миру, витримки, любові, міцного
здоров’я, щастя, всіх земних благ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі лагодилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
В серці довіку живе доброта,
Хай Господь дарує многії літа.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ сер-
дечно вітають з ювілейним днем народження

медсестру стерилізаційного кабінету – Іван-
ну Ярославівну Набокову – і бажають ша-
новній ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без ліку і довго-
го-довгого щасливого віку!

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас щонайкращі наші слова:

Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!

ÂÈÁÎÐÎËÈ ÏÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÀÃÎÐÎÄ
У середу, 20 червня,  на базі

спортивного комплеку Голов-
ного управління ДСНС України
у Львівській області, в смт.
Брюховичі відбулись змагання
серед підрозділів Головного уп-
равління ДСНС України у
Львівській області за звання
«Найсильніший пожежний-ря-
тувальник  Львівщини - 2018»,
за міжнародним форматом
«FIREFIGHTER COMBAT
CHALLENGE».

Участь у змаганнях взяло більше
30 команд. Команда Турківщини
жодного разу не зійшла з п’єдес-
талу.

Зокрема Іван Тисовський зай-
няв 2-ге місце в індивідуальному
забізі. У тандемі (вправа вико-
нується двома учасниками) Іван
Тисовський та Микола Дребот по-
сіли 2-ге почесне місце. Втретє
здобули 2-ге місце і в естафеті, в якій брали участь Іван Тисовський, Микола Дребот, Юрій Тяжкун та
Олег Годованець.

У загальнокомандному заліку наші рятувальники здобули бронзу та вперше в історії Турківщини
вибороли повний комплект нагород.

Наш кор.

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГРІ «ДЖУРА»
Нещодавно на Львівщині завершився обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотич-

ної гри «Сокіл» («Джура»). Він тривав три дні і проходив на базі табору «Росинка» Жовківського
району. Майже 350 школярів з усіх районів області і м. Львів  проходили випробування на силу
волі, відвагу та стійкість. Перемогу у цих змаганнях здобула команда зі Стрийщини.

 Відрадно те, що у цих змаганнях взяла участь  і команда з Турківщини. Із 35 команд-учасниць зма-
гань – вона зайняла 14 місце. Це непогано.

– Діти жили у наметовому містечку, для них були створені майже спартанські умови, сніданок і
вечерю треба було готувати самим. Дуже запам’яталися усім козацькі перегони. Наповнені емоціями,
цікавими враженнями, діти повернулися додому, – каже головний спеціаліст відділу освіти Михайло
Юсипович.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого і люблячого батька і свата – Ігоря Івановича Турянсько-
го – сердечно вітаємо із 60-річчям від дня народження, яке відзна-
чатиме 1 липня.

Бажаємо міцного-міцного здоров’я, добра, радості, достатку, дов-
гих і щасливих років життя в Божій опіці.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде - його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі -
До років ста Вам зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.
З любов’ю - дочка Оксана, зять Михайло, свати - Ольга і Михайло,

Ірина і Володимир.

25 червня відзначила свій ювілейний день народження вчитель
Верхньовисоцького НВК Катерина Дмитрівна Висо-

чанська. Педагогічний колектив щиро вітає іме-
нинницю і бажає їй міцного здоров’я, щастя,

радості, тепла, сонячних днів, сповнення усіх
мрій у житті, любові від рідних, достатку і Бо-

жого благословення на довгі і щасливі роки
життя.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.

Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.

Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:

Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Дорогу матусю, люблячу бабусю і турботливу тещу – Іванну Зенов-
іївну Бринь із Завадівки із днем народження сердечно вітають син
Михайло, дочка Тамара, зять Сергій, онук Арсен і бажають дорогій
іменинниці неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і
довгого віку.

Бажаємо Вам довго ще прожити,
Здоров’я міцного - на довгий вік,
Щоб внуків встигли одружити
І благословити правнуків на світ.
Усе було в житті - і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних і щасливих днин.
Прийміть найкращі наші побажання
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ!
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ÏÎË²ÅÒÈËÅÍ ÂÏËÈÂÀª ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈ,
а значить, і на  наше з вами здоров’я
Навіть  невеличку упаковку таблеток в аптеці нам подають в поліетиле-

новому пакетику, в супермаркетах на кожному кроці для  потреб відвідувачів
поліетиленових  пакетів – цілі стоси. Ми настільки звикли до «упакованого»
сервісу, що обслуговування в магазині без пакета вважаємо неповагою до
клієнта.  А ще використовують не тільки  невеликі харчові пакети, а й більші
поліетиленові  – для сміття, всілякі  пластикові  сумки, і навіть харчову  плівку.

Та  виникає запитання: а чи безпечно таке повсюдне використання синтетичного
матеріалу? Можливо,  слід повернутися до старого методу загортання продуктів та
інших товарів у звичайний сірий  папір? Якщо поліетилен впливає на продукти,  зна-
чить  він впливає і на наше з вами здоров’я.

Тож слід  знати, що  поліетилен містить токсичні для здоров’я речовини - мономірні
фталати. Найбільшу небезпеку вони несуть для печінки. Медики закликають викори-
стовувати при реалізації продуктів харчування тільки харчовий поліетилен, де ток-
сичні речовини містяться в мінімальній кількості.

Зараз дуже поширений для упаковки м’яса, риби, фруктів, овочів вакуумний поліе-
тилен. Він дійсно довше зберігає свіжість продуктів. Але слід пам’ятати, що безкисне-
ве середовище  сприятливе для розмноження окремих видів бактерій, що активізу-

ються після того, як упаковку розкривають. Лікарі-епідеміологи стверджують, що на
поліетиленових пакетах міститься більше 50 різновидів хвороботворних бактерій,
серед яких і кишкова паличка.

Пакети створюють проблему і для навколишнього середовища, і головна небезпе-
ка полягає в їх довговічності: термін розкладання поліетилену становить 60 років! І
весь цей час на використаному пакеті будуть жити і розмножуватися небезпечні для
людини мікроби!

– Виходом в даній ситуації може стати перехід на більш безпечні для здоров’я і
екології сумки  з джуту та льону. Але чи погодяться виробники поліетилену на такий
перехід – навряд, чи. Адже це їхній прибуток, –  каже секретар міської ради Олек-
сандр Гвоздінський. –  Тому їх і сунуть людині – хоче вона  цього,  чи не хоче. Раджу
усім ( і, до речі, роблю це  сам по-можливості): відмовлятися від  поліетиленових
пакетів.  Беремо   в аптеці, наприклад,  упаковку таблеток  – повернімо аптекарю
пакетик, адже таблетки можна взяти і без нього. Наприклад, лимон можна  покласти
разом з апельсинами в один  пакетик, тоді вже другого не потрібно. Бажано йти в
магазин і брати свою полотняну торбинку. Поліетилен не тільки шкідливий  для нашо-
го здоров’я, він наносить непоправну шкоду й довкіллю. З 1 вересня 2017 року у
Брюсселі заборонили використання одноразових поліетиленових пакетів. У  Франції
у 2016 році набрала чинності  заборона продажу одноразових поліетиленових па-
кетів у супермаркетах та на ринках. Світ відмовляється від використання таких па-
кетів. Відмовляймося від них і ми.

Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

Зараз саме  проходить пора
літнього оздоровлення дітей,
тому першочерговим завданням
є охопити літнім відпочинком
якомога більше дітей, і особли-
во  дітей пільгових категорій.
Про  те, як у цьому напрямку
працює управління соціального
захисту населення Турківської
РДА, поінформувала учасників
координаційної ради Мар’яна
Крайняковець –  завідувач сек-
тору постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС та сімейної пол-
ітики.  Вона розповіла, скільки
на нинішній час виділено  путі-
вок на оздоровлення і в які та-
бори. Зазначила,  що є багато
бажаючих придбати путівки на
відпочинок на море.

– Путівки на море розбирають
залюбки, Тільки  замало їх виді-
ляють, – висловила своє зане-
покоєння виступаюча. –  За ста-
тистикою,  у районі  налічуєть-
ся  приблизно  7 тисяч дітей
шкільного віку,  5084  дитини
віднесено до  пільгових кате-
горій, також  маємо 46 дітей
учасників АТО, а  на сьогоднішній
день  виділено  лише  4 путівки
на море. Це  надзвичайно  мало.
Тому  нам важко вибрати когось
окремо із переліченої кількості
дітей-пільговиків, щоби вручити
ці путівки.  Лише  від учасників
АТО, що їхні діти мають бажання
їхати відпочивати на море, по-
ступило 11 заяв. Цю проблему
самотужки нам розв’язати
складно.  Надіємося, що об-
ласть нам  у цьому  допоможе, і
ситуація зміниться в кращу сто-
рону.   Раніше дитина могла кож-
ного року брати путівку і їхати на
море  оздоровлюватися, тепер,
згідно  нового наказу Міністер-
ства соцполітики, вона має пра-
во оздоровлюватися  за дер-
жавні кошти один раз на два
роки.   Часто виникає проблема,
що хоч і є путівка на оздоровлен-
ня, батьки не мають бажання

відправляти дитину на відпочи-
нок. У нас були путівки  в пре-
красні  табори, приміром такі як
«Артек-Буковель» ( це аналог
кримського  табору «Артек»).  Дві
путівки  у цей табір ми взяли для
переможців спортивних олімпі-
ад.  Одну дитину батьки із задо-
воленням пускають  туди на
відпочинок,  щодо іншої – бать-
ки категорично проти. Слід ска-
зати, що багато родичів не хочуть
брати путівки на оздоровлення
своїх синів і дочок з тої причини,
що бояться  зайвих клопотів з
паперовою тяганиною, яку по-
трібно пройти перед тим, як
відправити дитину в  табір.

 На координаційній  раді  вир-
ішили  робити все можливе,
щоби було менше таких  відмов,
і щоби кожна путівка була реал-
ізована з користю для дитини,
бо їх і  не  так  вже багато  виділя-
ють для району.  А путівки на
море  вирішено давати  в першу
чергу дітям- сиротам та дітям
сімей учасників АТО. Щодо  дітей
учасників АТО, то краще було б,
якби  учасники бойових дій  самі,
через свою громадську органі-
зацію, вирішили,  чию дитину  в
першу чергу відправити на  оз-
доровлення.

 Зразу ж після завершення
навчального процесу, у  школах
Турківщини   стали працювати
мовні табори, метою яких є вдос-
коналення навиків з іноземної
мови. Про  діяльність таких  мов-
них таборів  й  доповів учасни-
кам координаційної ради  голов-
ний спеціаліст відділу освіти  Тур-
ківської РДА Михайло Юсипович.
За  його словами, на  сьо-
годнішній день уже   охоплено
мовними таборами 1267 учнів.
Заплановано   відкрити  другу
зміну   і залучити до відпочинку в
мовних таборах  додатково ще
135 дітей.

 – Крім того, звернулася до нас

молитовна організація «Вітрила
«Надії», табір якої знаходиться
у Верхньому Висоцькому,   що
вона   може  охопити  літнім
відпочинком групу дітей з Туркі-
вщини, – наголосив  Михайло
Степанович. –  Поїхала  на відпо-
чинок  перша група  дітей  – ви-
хованці Турківської школи-інтер-
нату і Явірського НВК (близько
45 осіб), а  в липні буде другий
подібний заїзд. Хочу наголоси-
ти,  що  там  чудово працюють з
дітьми вихователі,  є калорійне
кількаразове харчування. При
сприятливій погоді –  для дітей
організовують  наметове містеч-
ко, можуть  відпочиваючі облаш-
туватися і в стаціонарному при-
міщенні табору. Але  керівницт-
во  табору планує зробити відпо-
чинок платним – 300 грн. за осо-
бу. Для багатодітної  сім’ї,  при
бажанні  відправити  на  такий
відпочинок двох-трьох дітей,  –
це стане  складно.  Але  будемо
вести перемовини з адміністра-
цією табору «Вітрила «Надії»,
можливо щось і вдасться вирі-
шити на нашу користь.

Завідувач сектору молоді та
спорту Турківської РДА  Василь
Поточний розповів про  залучен-
ня дітей горян до спортивно-
масових заходів протягом
літнього оздоровчого періоду.
Для дітей організовують  зма-
гання з футболу,  туристичні по-
ходи, різного роду  естафети.

Держава висуває вимогу, щоби
дитину-сироту, або дитину, поз-
бавлену батьківського піклуван-
ня, було  влаштовано в сімейні
форми проживання (усиновлен-
ня, опіка та піклування, прийом-
на сім’я і дитячий будинок сімей-
ного типу).  Марія Лило, заступ-
ник начальника служби у спра-
вах дітей детально ознайомила
учасників координаційної ради
у справах дітей  із цими  сімей-
ними формами виховання.

– Станом на 20 червня поточ-
ного року, на первинному обліку

в службі у справах дітей перебу-
вало 46 дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклу-
вання, – озвучила цифри Марія
Василівна. –  Із них 18 – дітей-
сиріт та  28 – позбавлених бать-
ківського піклування. Перебуває
під опікою, піклуванням 38
дітей, 4 дитини  влаштовано у
прийомні сім’ї,  двоє – у сім’ю
громадян для встановлення оп-
іки, двоє дітей – в заклади за ста-
ном здоров’я. Протягом першо-
го півріччя 2018 р. надано ста-
тус 5 дітям-сиротам, з них троє
дітей влаштовано у прийомну
сім’ю Бриндак, двоє дітей – в
сім’ю біологічного батька. Також
5 дітям, які стали сиротами,  на
даний час готують документи
для надання їм статусу дітей-
сиріт та влаштування їх під опіку
дідуся. Ми постійно  слідкуємо за
цими дітьми:  чи забезпечені
вони  сезонним одягом,
гіг ієнічними засобами,  як їм
живеться  з опікуном, чи у
прийомній сім’ї, нагадуємо опі-
кунам про їхні  безпосередні
обов’язки, щоб піклувалися про
навчання дитини, її здоров’я,
надаємо відповідні консультації
та обговорюємо багато різних
питань.

Відділ у справах дітей тісно
співпрацює з центром соціаль-
них служб для сім’ї, дітей і мо-
лоді, який здійснює соціальний
супровід таких сімей.

 – Виїжджаємо в такі сім’ї
згідно відповідного графіка, або
в разі потреби. Інколи  стаються
й непередбачені поїздки. Нещо-
давно виникла  така кризова
ситуація, де  потрібно було  ек-
стрене втручання наших спец-
іалістів, психологів,  – йшлося
про вилучення дитини з сім’ї.
Дякувати Богу, усе вдалося на-
лагодити, дитина повернулася в
сім’ю.  Ведемо  значну профілак-
тичну роботу,  стараємося охо-
пити увагою кожну проблемну
сім’ю,  щоби  було добре і дітям,
і батькам, – наголосила  Ольга
Андрійчин,  в.о. директора Турк-
івського РЦ СССДМ.

– Добре було б перед тим,  як
влаштовувати дитину  у прийом-
ну сім’ю,  дати їй  певний випро-
бувальний термін –  підійде їй

ця сім’я чи ні, але для цього ще
треба внести  зміни в законодав-
ство,  – підключилася до розмо-
ви начальник відділу у справах
дітей Турківської РДА  Ірина Сте-
бівка. – Останніх два роки ми
беремо на облік дітей- сиріт, які
не мають  батьків.   На жаль,
кількість таких дітей зростає.
Уже цього року померли три
молоді мами, віком 28, 30 і 35
років, залишивши малолітніх
дітей сиротами, яких ми взяли
на облік. Раніше  у  нашій службі
на обліку, крім дітей-сиріт, чис-
лилися й діти, позбавлені бать-
ківського піклування. Зараз  суд
зобов’язує місцевий орган вла-
ди  брати  горе-маму чи горе-
батька на поруки і  таким чином
не позбавляти їх батьківських
прав.  І це насторожує,  бо рідко
хто з них береться за розум. Діти
й далі   біля таких батьків біду-
ють.

До речі, у  зв’язку із  значними
соціальними виплатами,  у нас
створюється ціла армія матерів-
одиночок.  Хоча по сусідству зав-
жди проживає батько, але уси-
новити дитину, поновити свої
батьківські права  не хоче: «На-
віщо це мені? Мені й так не по-
гано живеться», відповідає.

– Саме ці соціальні виплати й
призвели  до того, що  в нашому
районі жіноче населення по-
вністю  стало деградувати  в  тому
плані,  що перестало працюва-
ти, дбати за дітей і  почало заг-
лядати частіше  в чарку, – допов-
нила  думку виступаючих Мар’я-
на Крайняковець. –  Такі матері
дозволяють вести себе зверх-
ньо, іноді  навіть брутально.
Дбаючи лише про свої інтереси,
вони забувають за свої мате-
ринські обов’язки.  Мала би бути
запроваджена  державна  про-
грама цільового  використання
цих грошей.  Як використані
державні кошти  на потреби ди-
тини –  чи  взута  та  одягнена, чи
має вона що їсти,  як відпочиває,
який стан її здоров’я. Якщо  бать-
ки  цим нехтують,  відразу ж  вжи-
вати відповідні санкції.

Діти – це наше майбутнє. Саме
в дітях ми хочемо бачити
здійснення своїх мрій і споді-
вань. Саме в дитинстві фор-
мується особистість, заклада-
ються основи світогляду, духов-
не та фізичне здоров’я. Тому ми
повинні дарувати дітям радість
та тепло, а особливо тим, які
потребують нашої уваги. Саме
такою  ідеєю  було пройняте за-
сідання координаційної ради у
справах дітей.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ä²ÒßÌ – ÇÌ²ÑÒÎÂÍÅ
ÄÎÇÂ²ËËß ² ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ

Минулого тижня, під головуванням заступника голови Турківської РДА Юрія Лила, пройшло
засідання координаційної ради у справах дітей. Було розглянуто багато слушних питань,  які
стосувалися літнього відпочинку дітей, залучення їх до  спортивно-масових заходів, про роз-
виток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
та деякі інші. У засіданні координаційної ради взяли участь  спеціалісти управління соціально-
го захисту населення, служби у справах дітей, відділу освіти, РЦ СССДМ, сектору молоді та
спорту.



6 стор.   «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»        29 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó

Визначення суми заборгова-
ності зі сплати аліментів, присуд-
жених як частка від заробітку
(доходу), визначається виконав-
цем у порядку, встановленому
Сімейним кодексом України. У
разі стягнення аліментів як час-
тки заробітку (доходу) боржни-
ка на підприємстві, в установі,
організації, фізичної особи,
фізичної особи – підприємця,
відрахування здійснюються з
фактичного заробітку (доходу) на
підставі постанови виконавця.
Якщо стягнути аліменти в зазна-
ченому розмірі неможливо,
підприємство, установа, органі-
зація, фізична особа – підприє-
мець, фізична особа, які прово-
дили відрахування, нараховують
боржнику заборгованість із
сплати аліментів. Відрахування
аліментів із заробітної плати
боржника здійснюється на
підставі постанови державного
виконавця. При цьому розмір
щомісячних аліментів не може
бути менше мінімального розм-
іру, встановленого Сімейним
кодексом України.

Якщо відомостей про заробі-
тну плату немає, заборгованість
обчислюється у відповідній
частці від середньостатистичної
заробітної плати у місцевості, де
проживає боржник. Відомості

ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ ÏÅÍÑ²É Ç 1-ãî ËÈÏÍß
З 1 липня 2018 року, відповідно до Закону України «Про Дер-

жавний бюджет України на 2018 рік», встановлено розміри про-
житкового мінімуму, зокрема для осіб, які втратили працез-
датність, - в розмірі 1435 грн.

Виходячи із цього розміру, окремій категорії  пенсіонерів бу-
дуть підвищені пенсії, а це:

ÏÎÐßÄÎÊ ÒÀ ÐÎÇÌ²ÐÈ
ÑÒßÃÍÅÍÍß ÀË²ÌÅÍÒ²Â
Порядок стягнення аліментів визначений Законом України “Про виконавче провадження”.

Статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за наявності за-
боргованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці,
стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату
не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборго-
ваність, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

про розмір середньостатистич-
ної заробітної плати державний
виконавець отримує в органах
статистики. Державний викона-
вець обчислює розмір заборго-
ваності зі сплати аліментів, скла-
дає відповідний розрахунок та
повідомляє про нього стягувачу
і боржнику:

1) надходження виконавчого
документа на виконання від стя-
гувача;

2) подання заяви стягувачем
або боржником;

3) надіслання постанови на
підприємство, в установу, орган-
ізацію, до фізичної особи –
підприємця, фізичної особи, які
виплачують боржнику відповід-
но заробітну плату, пенсію, сти-
пендію чи інші доходи;

4) надіслання виконавчого
документа за належністю до
іншого органу державної вико-
навчої служби;

5) закінчення виконавчого
провадження.

Відповідно до вимог статті 182
Сімейного кодексу України,
мінімальний розмір аліментів
на одну дитину не може бути
меншим, ніж 50 відсотків про-
житкового мінімуму для дитини
відповідного віку.

 У разі, якщо розмір аліментів,
встановлений судом у частині від

заробітку (доходу) боржника
менший, ніж мінімальний
розмір аліментів, передбачений
статтею 182 Сімейного кодексу
України, стягувач має право
звернутися до суду з позовом до
боржника про зміну (збільшен-
ня) розміру аліментів.

Спори щодо розміру заборго-
ваності зі сплати аліментів вирі-
шуються судом за заявою заін-
тересованої особи у порядку,
встановленому законом.

За наявності заборгованості зі
сплати аліментів, сукупний
розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за шість
місяців, державний виконавець
виносить вмотивовані постано-
ви:

1) про встановлення тимчасо-
вого обмеження боржника у
праві виїзду за межі України –
до погашення заборгованості зі
сплати аліментів у повному об-
сязі;

2) про встановлення тимчасо-
вого обмеження боржника у
праві керування транспортними
засобами – до погашення за-
боргованості зі сплати аліментів
у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасо-
вого обмеження боржника у
праві користування вогнепаль-
ною мисливською, пневматич-

ною та охолощеною зброєю,
пристроями вітчизняного вироб-
ництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи ана-
логічними за своїми властивос-
тями метальними снарядами
несмертельної дії, – до погашен-
ня заборгованості зі сплати алі-
ментів у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасо-
вого обмеження боржника у
праві полювання – до погашен-
ня заборгованості зі сплати алі-
ментів у повному обсязі.

За наявності заборгованості зі
сплати аліментів, сукупний
розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за три
місяці, виконавець роз’яснює
стягувачу право на звернення до
органів досудового розслідуван-
ня із заявою (повідомленням)
про вчинене кримінальне пра-
вопорушення боржником, що
полягає в ухиленні від сплати
аліментів.

Відповідно до статті 164 Кри-
мінального кодексу України, під
злісним ухиленням від сплати
коштів на утримання дітей (алі-
ментів) або на утримання непра-
цездатних батьків, слід розумі-
ти будь-які діяння боржника,
спрямовані на невиконання
рішення суду (приховування до-
ходів, зміну місця проживання
чи місця роботи без повідомлен-
ня державного виконавця, при-
ватного виконавця тощо), які
призвели до виникнення забор-
гованості зі сплати таких коштів
у розмірі, що сукупно складають
суму виплат за три місяці відпо-
відних платежів.

Андрій Попівняк,
головний державний викона-

вець Турківського районного
відділу ДВС Головного терито-
ріального управління юстиції у
Львівській області.

Ó ÖÅÐÊÎÂÍÎÌÓ
ÊÀËÅÍÄÀÐ² –  ÙÅ

ÎÄÍÅ  ÑÂßÒÎ
Глава УГКЦ видав декрет

про проголошення нового
церковного свята, яке вірні
УГКЦ відзначатимуть у пер-
шу неділю липня, – свята Ма-
тері Божої Неустанної Помочі.
Декрет набув чинності 21
червня 2018 року.

Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав затвердив текст
Служби свята Матері Божої Не-
устанної Помочі, який був укла-
дений Патріаршою літургійною
комісією та переданий Предсто-
ятелю для ознайомлення та
проголошення.

Наш кор.

- розміри пенсій за віком, за
вислугу років при неповному
страховому стажі, тобто тим пен-
сіонерам,  в яких виплата скла-
дала 1373 грн.;

- загальний розмір макси-
мальної виплати з 13730 грн. –
до 14350 грн.

Виходячи з розміру прожитко-
вого мінімуму на одну особу, в
розрахунку на місяць – 1777 грн.,
проведено перерахунок над-
бавки донорам, відповідно до
Закону України «Про донорство
крові та її компонентів». Не
підлягають підвищенню кате-
горії пенсіонерів, які:

- отримують пенсію за віком
чи за вислугу років при повному

чи неповному страховому стажі
і являються особами з інвалідн-
істю 1,2 чи 3 груп;

- отримують пенсію в разі втра-
ти годувальника;

- отримують пенсію по інвалі-
дності;

- отримують соціальну пенсію
для інвалідів 1,2 чи 3 груп та
дітям-інвалідам;

- жінки, яким призначені дос-
трокові пенсії.

Цим категоріям пенсіонерів
розмір пенсійної виплати з 1
жовтня 2017 року перерахова-
но відповідно до Закону України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій» від

03.10.2017 №2148-VIII, в розмірі
1452 грн.

Усім категоріям пенсіонерів, в
тому числі і працюючим пенсіо-
нерам, в яких розмір пенсії вище
прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність,
тобто вище 1452 грн., підвищен-
ня пенсії з 1 липня не відбудеть-
ся.

Станом на 1 липня ц.р. на об-
ліку в нашому районі перебуває
13,6 тис. пенсіонерів. Розмір
пенсії буде підвищено 555 пенс-
іонерам, або 4,1% від загальної
кількості пенсіонерів району.

Хочу наголосити, що Пенсій-
ним фондом України пенсійні
виплати фінансуються своєчас-
но та в повному обсязі, відповід-
но до графіків щоденних виплат.

Місячна сума пенсійної випла-
ти пенсіонерам нашого району
становить 30 млн. грн.

Олена ЮСИПОВИЧ,
начальник Турківського

відділу обслуговування грома-
дян головного управління ПФУ
у Львівській області.

Дорогого сина, брата, вуйка,
швагра, жите-
ля с. Мель-
ничне – Ми-
хайла Миро-
новича На-
нівського –
щиросердеч-
но вітаємо з
5 5 - р і ч н и м
ювілеєм.

Б а ж а є м о
Тобі, наш до-

рогенький, щоб на Твоєму жит-
тєвому полі сіялося і родилося
тільки добро, множилося щас-
тя, здоров’я, достаток, благопо-
луччя, щоб роки залишали по
собі лише світлі спогади, а май-
бутнє готувало багато-багато
щасливих літ, сповнених радістю,
надією, господньою ласкою і
благословенням.

З повагою і любов’ю - мама
Марія, сестри Аня, Любов, Ок-
сана, Іванна з сім’ями і вся ве-
лика родина.

ÇÀÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß
ÖÅÍÒÐÀË²ÇÎÂÀÍÎ¯ ÌÎÄÅË²

ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÄÎÕ²ÄÍÎ¯
×ÀÑÒÈÍÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÒÀ
Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒ²Â
Відповідно до пункту 4 По-

ложення про Державну казна-
чейську службу України, зат-
вердженого постановою Каб-
інету Міністрів України від 15
квітня 2015 року №215, нака-
зу Міністерства фінансів Ук-
раїни від 29 січня 2013 року
№43 «Про затвердження По-
рядку казначейського обслу-
говування доходів та інших
надходжень державного бюд-
жету» та наказу Міністер-
ства фінансів України від 23
серпня 2012 року №938 «Про
затвердження  Порядку каз-
начейського обслуговування
місцевих бюджетів», змінився
порядок відкриття аналітич-
них рахунків для обліку опе-
рацій по виконанню бюджетів
у системі Державної казна-
чейської служби України.

Так зокрема рахунки для за-
рахування доходів до державно-
го бюджету та місцевих бюджетів
відкриваються в Державній каз-
начейській службі України МФО
899998. Рахунки для нарахуван-
ня доходів до державного та
місцевих бюджетів відкриті на
балансі Державної казначейсь-
кої служби України, вступають в
дію з 02 липня 2018 року.

Рахунки для зарахування до-
ходів до державного бюджету та
місцевих бюджетів відкриті в Го-
ловному управлінні Державної
казначейської служби України у
Львівській області МФО 825014,
закриваються 02 липня 2018
року.

Реквізити згаданих рахунків
можна дізнатися у державних
органів, що, відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2011 року №106,
контролюють справляння над-
ходжень бюджету. Крім того,
реквізити рахунків розміщено на
офіційній Веб-сторінці Головно-
го управління Державної казна-
чейської служби України у
Львівській області
(www.treasury.gov.ua/reg/control/
lviv/uk/ рубрика реквізити ра-
хунків).

Управління Державної казна-
чейської служби України у Тур-
ківському районі Львівської об-
ласті.

У четвер, 12 липня, в с. Шандровець буде проходити фести-
валь гостинності рідного села «ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО З ВІРОЮ
В СЕРЦІ».

Програма урочистих заходів розпочнеться зі служби Божої в храмі
св.Архистратига Михаїла  о 10.00 год. О 12.00 год. – урочисте відкриття
свята; о 13.00 год. – святковий концерт на футбольному майданчи-
ку біля школи. Для жителів села та гостей свята виступатимуть творчі
колективи: 1. Наша односельчанка, поетеса-піснярка, виконавиця
власних пісень Ганна Маціканич, та режисери і ведучі всеукраїнсь-
ких фестивалів – Ірина Потерейко та Ігор Натолочний м.Тернопіль.
2.Гурт»Самбірчани» – м.Самбір (наш земляк Микола Курус). 3.Ху-
дожня самодіяльність Народного дому с.Вовче. 4.Художня само-
діяльність Народного дому с.Боберка. 5.Поетеса-односельчанка
Оксана Малець. 6.Художня самодіяльність Народного дому с.Вер-
хня Яблунька. 7.Художня самодіяльність Народного дому с.Шанд-
ровець.

Розважальна програма: батути, риболовля, гірки-лабіринт, со-
лодка вата, попкорн - ПП Рурич Петро.

Конкурси: “Краща господиня села”, “Кращий кулінар села”, “Най-
привабливіше подвір’я села” та багато різного та цікавого. О 15.00-
18.00 год. в Народному домі буде проводитись виставка старовин-
них речей та виробів гурткової роботи Народного дому. О 16.00
год. в приміщенні сільської бібліотеки буде проходити виставка.
Запалення Шандрівської Собідки. Спонсори свята – депутат
Львівської облради Михайло Ільницький, депутат Турківської рай-
оної ради Тарас Малець, підприємці села, а також жителі села.

Організатори запрошують всіх бажаючих гарно провести час у
святковий для села Шандровець день.       

Жива музика, дискотека, гурт «Самбірчани», танці під відкри-
тим небом.

Початок – о 10:00 год. 
Вхід – вільний.
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ПОНЕДIЛОК, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.30, 10.15 Хто в домi хазяїн?
06.50 Д/ц «Спiльноти тварин»
07.50, 05.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
08.40 Д/ц «Неповторна природа»
09.35 М/с «Гон»
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Часи змiн - Китайськi
традицiї i сучасне життя»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.50, 15.20 Лайфхак українською
13.05 Розсекречена iсторiя
14.00 Перша шпальта
14.30 :Радiо. День
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.30 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
19.40, 02.30 До справи
20.15 Вiйна i мир
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють мiста»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Сiм’я»
12.50 «Одруження наослiп»
14.20, 15.35 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20, 05.25 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.15 «Грошi 2018»
23.30, 01.30 Х/ф «Рубi Спаркс»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10 Д/п «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.15
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.30 Х/ф «Карусель»
15.00 «Чекай мене. Україна»
16.50, 20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/8 фiналу
19.00 «Велика Гра»
20.00, 01.55 «Подробицi»
23.00 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
23.50 Т/с «Налiт 3» 18+
02.35 «Орел i Решка. Шопiнг»
03.45 «Код доступу»
04.15 «Скептик»
04.35 Ток-шоу «Стосується
кожного»

ВIВТОРОК, 3
UЛ: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!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.35 Д/ц «Часи змiн -
Китайськi традицiї i сучасне
життя»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 02.05 Складна розмова
14.30 :Радiо. День
15.30 Т/с «Гранд готель» 12+
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi

19.25 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють мiста»
23.50, 04.05 #KiноWALL
01.10 Свiтло

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Сiм’я»
12.20 «Одруження наослiп «
14.20, 15.40 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.10, 01.00 Х/ф «Екiпаж»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.15
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.20, 14.20, 15.20 «Речдок»
16.50, 20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/8 фiналу
19.00 «Велика Гра»
20.00, 02.00, 05.15 «Подробицi»
23.50 Т/с «Налiт 3» 18+
02.40 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.00 «Стосується кожного»

СЕРЕДА, 4
UЛ: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!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.35 Д/ц «Часи змiн -
Китайськi традицiї i сучасне
життя»
11.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
Мадрид
19.25 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть»
20.30, 02.05 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють мiста»
23.50, 04.05 #БiблiоFUN
01.10 Свiтло
02.30 До справи

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Сiм’я»
12.20 «Одруження наослiп»
14.20, 15.40 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.15, 02.05 Х/ф «Я з тобою»
00.05 Х/ф «Фальшивi заручини»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»

06.10, 23.00 «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 «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.10 Х/ф «Весiльний подарунок»
14.50, 15.50, 16.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.20 «Подробицi»
20.40 Х/ф «Танго кохання»
23.50 Т/с «Налiт 3» 18+
02.45 «Орел i Решка. Шопiнг»

ЧЕТВЕР, 5
UЛ: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!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
10.55 Д/ц «Незвичайнi культури»
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» 12+
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.25 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть»
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють мiста»
23.50, 04.05 #NeoСцена
01.10 Свiтло
02.05 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Сiм’я»
12.20 «Одруження наослiп «
14.10, 15.40 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.15 «Право на владу 2018»
00.10, 02.00 Х/ф «Судове
обвинувачення Кейсi Ентонi»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «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»
10.10, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.20 Х/ф «Безквиткова
пасажирка»
14.50, 15.50, 16.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.25 «Подробицi»
20.40 Х/ф «Так не буває»
23.45 Т/с «Налiт 3»
02.45 «Орел i Решка. Шопiнг»
03.55 «Код доступу»

П’ЯТНИЦЯ, 6
UЛ: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!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
10.55 Д/ц «Незвичайнi культури»
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
15.30 Країна на смак
16.20 Концертна програма
«Вогонь Купала»
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Культурна афiша здорової
людини
19.25 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi»
23.50, 04.05 Як дивитися кiно
01.10 52 вiкенди
01.30 Роздягалка

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Сiм’я»
12.20, 13.45 «Одруження наослiп»
15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 22.10 «Лiга смiху»
00.05, 04.50 «Iгри приколiв 2018»
01.05 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.15
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.20, 14.20, 15.20, 01.30, 02.25
«Речдок»
16.50, 20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/4 фiналу
19.00 «Велика Гра»
20.00, 00.50 «Подробицi тижня»
03.50 «Код доступу»
04.10 Д/п «Великi українцi»

СУБОТА, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45,
03.00 Новини
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Д/ц «Фестивалi планети»
11.00 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
12.00 Х/ф «Змова проти корони»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ц «Вагасi - японськi
смаколики»
16.20 Д/ц «Незвичайнi культури»
16.50 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
22.05 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»
22.40 Х/ф «Лоре»
01.10 Концертна програма
«Вогонь Купала»
02.10 Д/ц «Смачнi iсторiї»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.05 «Життя без обману «
11.35, 23.15 «Свiтське життя
2018»
12.40 «Концерт Потапа i Настi.
Золотi кити»
14.05 «Лiга смiху»
16.05, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.15, 02.10 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.25, 03.35 Х/ф «Розмах крил»
08.15 Х/ф «Коли я стану
велетнем»
10.00 Х/ф «Вiдпустка за свiй
рахунок»
12.50 Х/ф «Танго кохання»
14.50 Х/ф «Так не буває»
16.50, 20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/4 фiналу
19.00 «Велика Гра»
20.00, 02.15, 05.20 «Подробицi»
23.00 Х/ф «Полетта. В усi тяжкi»
16+
00.50 Х/ф «Випадковий запис» 16+
02.55 Д/п «Нонна Мордюкова. Як
на свiтi без кохання прожити»
04.55 «Код доступу»

НЕДIЛЯ, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45,
03.00 Новини
09.35 Х/ф «Змова проти корони»
11.25 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
12.10 Перший на селi
12.40, 13.05 Енеїда
13.35, 00.15 Д/ц «Китайський
живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.45 Д/ц «Незвичайнi культури»
16.50 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.15, 01.35 Букоголiки
22.40 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
23.20 Д/ц «Вагасi - японськi
смаколики»
01.10 Культурна афiша здорової
людини
02.10 Д/ц «Смачнi iсторiї»

КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05, 04.20 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10, 11.15, 12.15 «Свiт навиворiт
- 8»
13.20 Х/ф «Не можу забути тебе»
17.35, 21.00 Х/ф «Артистка»
19.30, 05.00 «Тсн-тиждень»
22.55 «Лiга смiху»
00.55 «Аргумент кiно»
01.35 «Свiтське життя 2018»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Як посварився Iван
Iванович з Iваном Нiкiфоровичем»
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 «Буркун»
14.15 Х/ф «Оксамитовi ручки»
16.20 Т/с «Рокова пiсня»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Велика Гра»
22.15 Х/ф «Холостяки у вiдривi»
00.15 «Речдок»
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ßðóòà Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷
(1926 - 2018)

Олексій Михайлович Ярута народився у 1926 році на славній Слобожанщині, у селі Павлівка
Білопільського району Сумської області у хліборобській родині. Як і всі діти, ходив до школи,
мріяв про майбутнє і у 15 літ несподівано став зовсім дорослим, бо почалася війна. З вересня
1941 по серпень 1943 року перебував під фашистською окупацією. Пізнав голод і холод та
знущання ворога. Після визволення Сумщини, 17-літнім юнаком брав участь у трудовому за-
гоні і загоні самооборони, який займався відбудовою народного господарства.

У грудні 1944 року був призваний до лав радянської армії і направ-
лений на фронт. Воював у складі військ Першого українського фронту.
Олексій Михайлович так згадував закінчення війни у Європі: «Війна
підходила до свого переможного завершення. Усі тішилися, що живі,
не дивлячись на бойові рани і контузію, тішилися, що скоро поїдемо
додому. І от настав час, коли нашу дивізію посадили на поїзд і ми
поїхали на Схід. Лиш нам ніхто не казав, куди і для чого нас везуть. І от
ми - в Україні. Поїзд, не зупиняючись і не збавляючи швидкості, мчить
далі на Схід. Вже проїхали половину  України. Вже проминули Україну,
половину Росії і Урал. Ширилися чутки, що їдемо добивати Японію.
Через кілька днів і Японія залишилася збоку, а ми різко повернули на
північ. Куди і для чого - невідомо. Це зрозуміли тільки тоді, коли опини-
лися на Чукотці. Радянське командування мало задум повернути собі
Аляску, яку колись царський уряд продав Америці. Американці наля-
калися. Їх літаки щодня літали попри наші позиції, спостерігаючи за
нашими військами…

Коли капітулювала квантунська армія Японії, мала початися опера-
ція по захопленню. Несподівано американці кинули дві атомні бомби
на японські міста – Хіросіму та Нагасакі. Такої зброї радянська армія
не мала. Це і вирішило питання відмови від Аляски».

Демобілізувавшись, Олексій Михайлович поринув у мирне життя.
Здобув середню освіту, згодом став студентом  Київської сільськогосподарської академії, де студіював
науку на лісогосподарському факультеті. Після навчання був скерований на роботу до Дрогобицького
лісгоспу, згодом переведений до Турківського лісгоспу, де працював на різних посадах. А закінчив
трудову діяльність головним лісничим.

Теплими словами вдячності згадував він своїх перших наставників по роботі. А це тодішні – директор
Турківського лісгоспу Ігор Чайковський, лісничий Микола Богославський і Теодор Порада. Пізніше,
коли сам став головним лісничим, мав плеяду молодих талановитих працівників, для яких був настав-
ником у роботі, щиро передавав досвід і вміння. Серед них - теперішній директор ДП «Боринське
лісове господарство» Михайло Ільницький, Михайло Федаш, Ярослав Максим, Іван Хацьор і багато
інших.

У 50-60-х роках минулого століття працівники лісу мали дуже багато турбот. Треба  було не тільки
навести порядок в лісокористуванні, не тільки очистити площі після рубок, а й заліснити вирубані.  Не
вистачало посадкового матеріалу. Деякі сіянці завозили з Білорусі. Працюючи над вирішенням цих
проблем, Олексій Ярута, разом з Теодором Порадою, розробили цікаву і цінну ідею - створити лісороз-
садник, якого в Карпатському регіоні ще не було. Такий розсадник створили на базі Боринського
лісництва. Боринський селекційний лісорозсадниковий комплекс запрацював на науковій основі. Зро-
били теплиці, тераси, з’явилася насіннєва база, стали вирощувати наші корінні породи - смереку,
ялицю, бук, явір, ільм, модрину. Сюди за посадковим матеріалом стали приїжджати з інших областей
і республік.  Розсадник став гордістю турківських лісівників.

Значну увагу Олексій Ярута приділяв громадській роботі - очолював районне відділення Всеукраї-
нського товариства охорони природи. За часів його керівництва в центрі міста була природоохоронна
вітрина, яка висвітлювала проблеми охорони природи в місті і районі.

Одружився Олексій Ярута з Галиною Гошівською, і була у них дружна сім’я. Сини: Борис - інженер-
селекціонер лісового господарства та Любомир - лікар-гінеколог; невістки: Ольга - вчитель фізики та
Світлана - лікар-педіатр; троє онуків і троє правнуків.

До заслужених бойових нагород Олексій Михайлович додав і чимало виробничих відзнак, найважли-
віша з яких - заслужений працівник лісового господарства України.

Олексій Михайлович прожив 92 роки при здоров’ї і при свідомості. Завжди був життєрадісним. Ніко-
ли нікого не відганяв від себе, для кожного знаходив дружню пораду, щиру посмішку, доброзичливість.

Світла згадка про нього назавжди залишиться в пам’яті всіх, хто його знав, хто з ним спілкувався.
Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.

Колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире співчуття
працівнику школи Віктору Миколайовичу Міську з приводу смерті
тещі.

Сім’ї Богдана Івановича Мися та Володимира Степановича Лене-
вича висловлюють щире співчуття Галині Михайлівні Кузьмин з при-
воду передчасної смерті матері.

Педагогічний колектив Сигловатського НВК висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Марії Іванівні Цап з приводу
тяжкої втрати - смерті дочки – Світлани.

Загублений студентський кви-
ток – ВК №10369948, виданий
Самбірським педагогічним ко-
леджем на ім’я Ірини Олексан-
дрівни Гичко, вважати не-
дійсним.

39 Ì’ß×²Â
забили команди у третьому турі

чемпіонату району з футболу
Досить видовищним та багатим на голи став третій тур

чемпіонату Турківщини з футболу, що пройшов минулої неділі.
У групі “А” поєдинки завершилися так: Бориня - Боберка – 11:1,

В.Яблунька - В.Висоцьке – 2:2, В.Турів - Либохора – 1:2.
Група “Б” зіграла так: Вовче - Ластівка – 9:2, Турка - Присліп – 1:1,

Шум’яч - Явора – 1:6.  Після третього туру, у якому команди забили
39 голів, турнірні таблиці мають такий вигляд:

ГРУПА “А” І В Н П О 
1 ФК "Бориня" 3 3 0 0 9 
2 ФК "Верхня Яблунька" 3 2 1 0 7 
3 ФК "Бескид" (Либохора) 2 2 0 0 6 
4 ФК "Верховина" (В.Висоцьке) 3 1 1 1 4 
5 ФК "Бітля" 2 0 0 2 0 
6 ФК "Верхній Турів" 3 0 0 3 0 
7 ФК "Сян" (Боберка) 2 0 0 2 0 

 
ГРУПА “Б” І В Н П О 

1 ФК "Явора" 3 3 0 0 9 
2 ФК "Карпати" (Турка) 3 2 1 0 7 
3 ФК "Дністер" (Вовче) 3 2 0 1 6 
4 ФК "Літмир" (Присліп) 3 1 1 1 4 
5 ФК "Ластівка" 3 0 0 3 0 
6 ФК "Шум"яч" 3 0 0 3 0 
 

Наступний тур чемпіонату пройде у неділю, 1 липня. У матчах,
які розпочнуться о 15.00 год., зустрінуться: Боберка – В.Турів, Либо-
хора – В.Висоцьке, Бітля – В.Яблунька, Явора – Турка, Ластівка –
Шум’яч та Присліп – Вовче.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Виконком та депутвтський корпус Ільницької сільської ради вис-
ловлюють щире співчуття депутату сільради Петру Йосиповичу
Яворському з приводу тяжкої втрати - смерті бабусі.

ÏÐÅÉÑÊÓÐÀÍÒ
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні

та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

Ірина ДЗОНДЗА,
головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку.

ЗА К У П ІВ Е Л Ь Н А  Ц ІН А   
ВИ Д  Т ВА РИ Н  

 П О П Е РЕ Д Н Я  
01.06 .2018 р. 

В ід 22 .06 .2018р . 

Би чки вищ .вгод .  п онад   40 0 кг 3 4,00 3 2,00  
Би чки  вищ .вгод .   від  34 5-до 40 0кг 3 2,50 3 0,55  
Би чки до 3 45 кг 3 1,00 2 9,05  
М олодн як ,  ви щ .вгод . від  345кг 
(телиц і) 

3 2,50 3 0,55  

М олодн як , ви щ а вгод . до  345 кг 
(телиц і) 

3 1,00 2 9,05  

М олодн як  сер едн ьо ї вгодован ості  2 6,75 2 4,90  
М олодн як ,  н / сер . вго д. 2 4,25 2 2,50  
М олодн як ,  худа 1 7,20 1 5,60  
До росла , вищ о ї  вгод .  від  350 кг 2 9,50 2 7,55  
До росла , вищ о ї вгод . до  350 кг 2 8,50 2 6,60  
До росла , середн ьої  вгод. 2 5,80 2 4,00  
До росла ,  н/середньої  вго д. 2 3,40 2 1,70  
До росла , худа 1 6,80 1 5,35  
К он і  I  категорії 1 9,70 1 7,50  
К он і  II  категорії 1 7,90 1 5,80  
С вин і  3 2,00 3 0,80  
С вин ом атки 3 0,00 2 9,50  
 


