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Дорогого сина, люблячого брата, чуйного і доброго швагра, діве-
ра, вуйка, стрика, хресного сина - Віктора Івановича Костишака з с.
Присліп, який проживає у Львові, з 50-річчям від дня народження
сердечно вітають мама Петруня, сестри Лілія, Марія – з Ізраїлю,
Іванна, Ірина, Надія, Світлана; брати Василь, Петро – з Ізраїлю,
швагри Микола, Володимир, Анатолій, Віталій і Віталій, братова Ок-
сана, 15 племінників, хресна мама Анастасія і вся велика родина.
Дорогому ювіляру вони бажають міцного здоров’я, особистого щас-
тя, невичерпної енергії і наснаги у всіх
добрих справах, родинного тепла і Божої
ласки. Многая і благая літ!

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийми від нас вітання наші щирі!
До років 100 бажаємо прожить!
Хай поруч будуть віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
А сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим і легким був Твій життє-

вий путь!

Цими осінніми днями святкуватиме свій чудовий ювілей житель-
ка м. Турка Світлана Йосифівна Микуляк.

Дорогу, кохану дружину, люблячу і дбайливу матусю, ніжну і ласка-
ву бабусю, порядну, з добрим серцем сваху з любов’ю щиро вітають
чоловік Володимир, син Роман, дочка Тетяна, невістка Людмила,
зять Роман, любимі бабусині онуки Андрійчик, Іванко, Настенька і
Святославчик, а також до привітань приєднуються свати з Турки –
Іван та Світлана і свати з Ворохти – Михайло та Любомира.

З нагоди ювілею, з великою подякою і шаною, шлемо найкращі
побажання міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди, добро-
буту й людського тепла. Нехай усі прийдешнії літа всміхаються вра-
нішньою зорею, зачаровують красою карпатських гір, стеляться
барвінковою росянистою доріжкою. Хай промені радості і
втіхи завжди освітлюють дорогу життя. Господ-
нього благословення , опіки і захисту Ангела-
хоронителя і Богородиці – на многая і благая
літ!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай обминають дім рідний тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги,
Щоб серце завжди зігрівало тепло,
Щоби у душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я – без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!

27 жовтня святкує ювілей – 200-річчя – школа с. Бітля. Цей юві-
лей об’єднав в одну дружну і велику сім’ю: - педагогів, працівників,
випускників, батьків та учнів різних років. Велика заслуга в цьому

належить директору Івану Семеновичу Гомзяку
та педколективу школи, людям, які по-справ-

жньому віддані своєму покликанню.
День народження школи – це свято для
всіх. Тож хочемо побажати всім міцного
здоров’я упевненості у завтрашньому
дні, благополуччя і творчих успіхів.

Хай живе і процвітає рідне село!
Хай живе і процвітає наша рідна шко-

ла!
З повагою – випускники школи Любов

Миколаївна та Володимир Іванович Сокалі.

ÏÅÐÅÕ²Ä ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑ
В останню неділю  жовтня, вночі, о 4 годині, в Україні прово-

диться перехід на зимовий час-2018. У  цю ніч, 28 жовтня 2018р.,
о 4 годині, стрілки годинника переводять на годину назад.

23 жовтня  відбулося засі-
дання ради Турківського
ТМіРу, на якому  були при-
сутні члени ради, голови пер-
винних мисливських колек-
тивів та єгерська служба.

Присутнім доведено наказ
про встановлення термінів та
порядку проведення полювання
в сезоні  2018-2019 років на те-
риторії мисливських угідь Туркі-
вського ТМіРу. Згідно наказу,  ко-
лективне полювання на козулю
розпочнеться з 27  по 31 грудня
2018-го, а на кабана – з 27 жов-

тня 2018р. по 31 січня 2019 р.
Дні полювання – субота і неділя.

На зайця-русака полювання
розпочнеться  25 листопада й
триватиме до 30 грудня. На ли-

сицю і вовка полювання буде
тривати по 28 лютого 2019 року.
Днями полювання  на хутрових
звірів , зокрема на зайця – не-
діля; лисицю і вовка можна буде
відстрілювати  при наявності
спеціальної відстрільної картки,
або документа на видобування
інших мисливських тварин.

На засіданні ради  обговоре-
но ряд інших  питань, зокрема
про виконання завдань із за-
готівлі кормів для підгодівлі ди-
ких тварин, влаштування біотех-
споруд, дотримання техніки без-
пеки під час полювання та ряд
інших.

Богдан МИХАЙЛИК.

СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ - ВІДКРИТО

Дорога  громадо! 1 листопада 1918 відбувся знаменитий Листопадовий Чин. Загони Українських
стрільців, під командуванням Дмитра Вітовського, зайняли ключові позиції у Львові. Незабаром було
проголошено Західно-Українську Народну Республіку. Українці відчули себе господарями у власній хаті.

1 листопада - це день державної волі, день, коли переможна українська національна революція
підняла синьо-жовтий прапор над Львовом. Рішучість, відвага, посвята Листопадового
Чину хай буде взірцем для нас усіх. Подвиг Українських Січових Стрільців та Української
Галицької Армії має жити в віках. Як і тоді, сьогодні відбувається процес національного
державотворення, проте в умовах російської військової агресії. Нині українські воїни на
східних рубежах, так само як і козацтво, Січові Стрільці, Герої Крут, повстанці ОУН-УПА,
Герої Небесної Сотні та тисячі патріотів, імена яких нам і досі не відомі, відстоюють
незалежність та соборність України.

З нагоди 100-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки, бажаємо
усім жителям Турківщини міцної і непохитної віри в майбутнє України, щастя і добробуту,

миру і наснаги до творення добрих справ в ім’я рідної держави, в ім’я великого українського народу!
Слава Україні!  Героям Слава!

Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ, голова районної державної адміністрації.
                Володимир ЛОЗЮК, голова районної ради.

З ДНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗВИТЯГИ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ ТА СЛАВИ!

МИКОЛУ ЯЦКУЛЯКА ВИЗНАНО
ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ

У середу, 24 жовтня, відбу-
лося засідання конкурсної
комісії з проведення конкурсу
на зайняття посади керівни-
ка комунального некомерцій-
ного підприємства «Турківсь-
кий районний  центр первин-
ної медико-санітарної  допо-
моги», під головуванням зас-
тупника голови районної
ради, голови комісії Василя
Костишака.

Заслухавши конкурсну пропо-
зицію єдиного кандидата, що
подав документи до конкурсної
комісії, Миколи Яцкуляка,
відкритим голосуванням 8
членів комісії  підтримали його,
за винятком Мирослави Павлик,
яка була відсутня на засіданні з
поважних причин.

Микола Петрович відповів на
цілий ряд запитань щодо перс-
пектив нещодавно створеного
комунального підприємства  та
проблем, з якими довелося зус-
трітися уже та тими, що чекають
колектив у перспективі.

Визнавши переможцем кон-
курсу Миколу Яцкуляка, комісія
вирішила внести голові Турківсь-
кої районної ради подання про
призначення його головним
лікарем первинки.

У галузі медицини Микола
Петрович не новачок. З 1985
року й  до сьогодні він працює
на  різних посадах, в тому числі

й керівних. Після закінчення
лікувального факультету
Львівського державного медич-
ного інституту,  рік працював ліка-
рем-терапевтом, згодом 5 років
– заступником головного лікаря,
а з 1991 по 2001 рік – головним
лікарем Турківської КЦРЛ. 6
років очолював Боринську
міську лікарню, а з 2010 року він
на посаді заступника головного
лікаря по амбулаторній роботі
Турківської КЦРЛ. За роки  ме-
дичної практики та керівної ро-

боти він здобув заслужений ав-
торитет не лише серед медич-
ної громадськості,   а й населен-
ня району загалом. А тому,
віриться, що на новій   керівній
посаді Микола Петрович пока-
же ефективну роботу в питаннях
реформування медичної галузі
та покращення медичного об-
слуговування населення.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.
p.s. конкурсні пропозиції Ми-

коли Яцкуляка читайте на 3-ій
стор.
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   Провід Турківської  РО Конгресу Українських Націоналістів щиро
вітає члена  районного проводу Конгресу,  друга Миколу Паленичку
з 80-річчям від дня народження.

Ми знаємо Вас, друже, як активного і пере-
конаного націоналіста, патріота України, який
надзвичайно багато сил і здоров’я доклав для
розбудови нашої організації.

  Сердечно зичимо Вам міцного козацько-
го  здоров’я, сил і наснаги у праці в ім’я розкв-
іту української нації! Щиро бажаємо миру, ща-
стя, достатку і  родинного затишку, оптимізму
й усіляких гараздів! Хай Господь обдаровує Вас
своєю Божою благодаттю на многії і благії літа!

З  повагою і вдячністю - провід Турківської
РО КУН

28 жовтня святкуватиме свій ювілей – 60-річчя від дня народ-
ження –  жителька с. Присліп Анастасія Іванівна Лимар.

Люблячу, чуйну, щиру і турботливу дружину і матусю, найкращу у
світі, дбайливу бабусю з нагоди ювілею сердечно вітають коханий
чоловік Василь, дочка Наталія з чоловіком Романом, дочка Оксана
з чоловіком Миколою, дочка Марія з чоловіком Юрієм, син Микола
з дружиною Марією, дочка Тетяна з чоловіком Миколою, онуки –
Іван, Олександр, Дениско, Анютка, Артемчик  і Алінка та вся родина.
Дорогій ювілярці вони бажають міцного здоров’я – з роси і води,
невичерпної життєвої енергії і сил, любові,
добра, достатку, мирного неба над головою,
Божого благословення і опіки – на довгі й
щасливі роки життя.

Матусю люба, щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну

роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили.
Спасибі, рідненька, що Ви нас зрости-

ли.
Хай серце у грудях ще  довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас – найкраща!

Педагоги та учні Риківської ЗОШ І-ІІ ступенів щиро вітають Любов
Ярославівну Пограничну –  вчителя біології – з ювілеєм – 50-літтям
від дня народження. Усі вони бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я,  невсипущої  життєвої енергії, родинного тепла, Господнь-
ого благословення.

Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває.
У цей святковий день ми від душі
Всього найкращого бажаєм.
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді прожить.
Бажаємо від сонця – золота, від людей –

добра,
Від друзів – вірності, від рідних – любові

і ніжності.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
А в серці завжди хай живе доброта,
Хай доля дарує многії літа!

«Путін відверто заявив, що
його головний ворог і опонент –
Порошенко. І що домовлятися
він буде вже з новою українсь-
кою владою. Домовлятися про
що? Про здачу Криму і Донбасу,
про повернення в орбіту «рус-
ского мира», бо ж Порошенко
ніколи на це не піде? Путін по-
кладе всі сили, кине всіх своїх
лобістів, всіх корисних ідіотів,
ряджених в вишиванки, аби
змінити ненависного йому Поро-
шенка, який відірвав Україну від
путінсько-гундяєвського скрєпо-

стану», – написала Геращенко у
Facebook.

ÏÓÒ²ÍÓ ÏÎÒÐ²ÁÅÍ «ÊÐÅÌË²ÂÑÜÊÈÉ
ÃÀÓËßÉÒÅÐ» Â ÓÊÐÀ¯Í²

Президент Росії Володимир
Путін 18 жовтня на засіданні
міжнародного дискусійного клу-
бу «Валдай» заявив, що хоче
дочекатися результатів виборів
в Україні і спробувати налагоди-
ти стосунки з новим керівницт-
вом країни. «Треба дочекатися,
поки закінчиться внутрішньопо-
літичний цикл, і я дуже розрахо-
вую, що вдасться з новим керів-
ництвом країни вибудовувати хоч
якісь відносини і про щось до-
мовлятися», – сказав Путін.

Також російський лідер розк-
ритикував політику чинної украї-
нської влади. «Вони торгують
русофобією та антиросійськими
настроями. Більше товару не
залишилося. За це їм все про-
щають», – вважає Путін.

Президент Росії Володимир Путін готується до серйозно-
го втручання у вибори 2019 року, а посаду президента України
він бачить «кріслом кремлівського гауляйтера», вважає пер-
ший заступник голови Верховної Ради, представник України в
гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина
Геращенко.

Щорічно учасники конкурсу
«Гордість Прикарпаття», запо-
чаткованого благодійним фон-
дом Андрія Лопушанського,  ма-
ють можливість відвідати
місто Київ та Верховну Раду Ук-
раїни.

Учасниками цьогорічної поїздки
були учні-призери обласних олімп-
іад та переможці творчих конкурсів
із Старосамбірського, Турківсько-
го, Сколівського районів та м.
Самбір (понад 50 учасників) мали
нагоду ознайомитися з історични-
ми пам’ятками архітектури міста
Київ, подорожувати набережною
Дніпра, проживати в комфорта-
бельному готелі та відвідати ВРУ.

У стінах українського парламен-
ту учні мали захоплюючу екскурсію
та цікаву зустріч з народним депу-
татом Андрієм Лопушанським,
який  нагородив дипломами за ус-
піхи у навчанні і побажав їм не зупинятися на досягнутому.

Завдяки народному обранцю, цей день став незабутнім для кожного учасника поїздки, а талановиті
діти отримали гідну нагороду.

Наталія ПЕТРУЩАК.

НЕЗАБУТНЯ ПОЇЗДКА ДО СТОЛИЦІ

 Оскільки  Турківський  район
на 98% дотаційний, а  це озна-
чає, що район не заробляє 
навіть  на  профінансування
своїх  заробітних  плат,  обласній 
владі  потрібно  спрямовувати
додаткові кошти  на  ремонт 
турківських  доріг. За  підтримки 
голови Львівської обласної  ради
Олександра  Ганущина та  голо-
ви  Львівської  ОДА  Олега  Си-

нютки нам  вдалося  за  останні 
роки відновити  головні  напрям-
ки доріг Турківщини.

У 2018 році  буде  виділено
кошти, у  сумі 39 млн. грн., на  за-
вершення  ремонту  дороги  Бо-
риня - Мохнате. Планується, що
буде повністю у 2019 році завер-
шено ремонт ділянки дороги  від
Явори до Східниці та розпоч-
неться ремонт  дороги  від Бо-

рині до с. Боберка. У 2018 році
Львівська  обласна  рада  замо-
вила  та  оплатила  проектно-
кошторисну  документацію  на 
капітальний  ремонт дороги  Бо-
риня  - Боберка. У 2019 році 
Львівською  обласною  радою
буде  виготовлена  проектно-
кошторисна  документація на 
капітальний  ремонт  дороги
Турка - Лопушанка. Якщо  все 
буде  добре,  то у  2020  році 
розпочнем роботи і в цьому на-
прямку.

У  рамках  реалізації  транс-
кордонного  проекту  з Бещадсь-
ким  повітом, з  метою підвищен-
ня доступності прикордонних те-
риторій Бещадського повіту та
Турківського району шляхом

підвищення комунікаційних
спроможностей регіонів, запла-
новано  виготовлення проектно-
кошторисної документації  на
капітальний  ремонт  дороги 
Турка – Ільник.

Обласній  владі  вдалося
відстояти позицію стосовно мит-
ного експерименту, за якого ча-
стина (50%) коштів від переви-
конання плану по митних пла-

ÏËÀÍÈ ÍÀ 2019 Ð²Ê Â ÏÈÒÀÍÍ²
ÐÅÌÎÍÒÓ ÄÎÐ²Ã Ó ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍ²
Приймаючи  кожен день  мешканців  Турківщини,  часто чую

запитання, що  стосуються ремонту доріг в районі. Власне
тому хочу зупинитися на ключових позиціях  розвитку дорож-
ньої сфери у 2019 році у Турківському  районі.

Як відомо, з 1 січня 2017 року всі дороги  загального  корис-
тування в Україні Кабінет  Міністрів  України  передав на  ба-
ланс   обласним державним адміністраціям, а  це  означає, що 
проводити  відновлення розбитих  доріг  нам тепер потрібно
за кошти обласного  бюджету.

тежах спрямовується у спец-
фонд обласного бюджету на ре-
монт доріг. За таким  механізмом
ми працювали, проводячи капі-
тальний ремонт дороги  Львів-
Самбір -Сянки.  До 2017 року в
Україні всі  кошти  зосереджува-
лись у  Києві, а  тепер –  кошти 
поступають в  обласний  бюджет.
  Місцева обласна влада краще
знає, які  дороги їм  потрібно 
вже ремонтувати. 

Нагадаю, що з 1 січня поточ-
ного року у безпосереднє відан-
ня області перейшло 10,5 тисяч
км місцевих доріг. Дуже важли-
во, щоб в поточному році ми в
якісному плані все зробили для
того, аби люди побачили пози-
тивні зміни на краще й у Туркі-
вському  районі. 

Михайло  ДЗЮДЗЬ,
депутат  Львівської  облас-

ної  ради.

Президент Петро Порошенко
на зустрічі з нагоди 22-ї річниці
створення Рахункової палати
України закликав захистити лю-
дей.

«Як Президент я поставив
Уряду дуже жорстку вимогу – ми
маємо захистити людей, розши-
рити програму субсидій,
збільшити кошти на виконання
цієї програми, аби від зростан-
ня тарифів не постраждали най-

менш захищені верстви насе-
лення і взагалі будь-хто, для кого
це підвищення є критичним», -
зазначив Глава держави, ко-
ментуючи рішення Уряду.

Президент нагадав ситуацію з
підвищенням ціни на газ мину-
лого разу, коли завдяки запро-
вадженню субсидій вдалося
компенсувати витрати для най-
менш захищених верств насе-
лення та «зняти острах» щодо

цього рішення.
«Ми наголошуємо, що жодна

людина, жодна бідна людина,
жодна незахищена родина не
відчула підвищення тарифів на
своєму власному бюджеті», -
підкреслив Петро Порошенко.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

МИ МАЄМО ЗАХИСТИТИ ЛЮДЕЙ
ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИВ ЗАВДАННЯ УРЯДУ РОЗШИРИТИ ПРОГРАМУ СУБСИДІЙ

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПІДВИЩЕННЯМ ТАРИФІВ НА ГАЗ
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  Рік тому Верховна Рада України проголосувала за Закон № 2168-VІІІ  «Про дер-
жавні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів»  і таким
чином дала “зелене світло” реформі фінансової системи медицини.

 Уже з січня 2018 року Міністерство охорони здоров’я розпочало впровадження
змін в охороні здоров’я. Перший етап реформи передбачає новий механізм фінансу-
вання медичних закладів, що надають первинну медичну допомогу. Адже сімейні
лікарі, терапевти і педіатри є медиками, до яких найперше мають звертатися паціє-
нти.

Держава щороку буде затверджувати перелік медичних послуг, які розділені на три
списки. Зелений список - це медичні послуги та ліки, які 100% будуть оплачені за
рахунок держави. В нього ввійдуть профілактичні заходи, невідкладна допомога, коли
є загроза життю людини, педіатрія та паліативна допомога. Червоний список, який
буде оплачуватися за рахунок пацієнта. До нього ввійдуть естетична медицина, сто-
матологія для дорослих, окрім екстреної, звернення пацієнта на вторинний рівень
без направлення лікаря первинки, а також медикаменти недоведеної ефективносі
(біологічно активні добавки і т. ін.). А також синій список, до якого ввійдуть окремі
види медичних послуг, які частково будуть оплачуватися за рахунок держави, а част-
ково - за рахунок пацієнта. Співвідношення співоплати буде змінюватися щороку, в
залежності від економічної спроможності держави.

Додатково будуть діяти національні програми, за якими держава  покриватиме
видатки за лікування окремих категорій населення. Зокрема 100% безкоштовне ліку-
вання воїнів АТО після поранень, а також пожиттєве покриття - для інвалідів.

Що включає первинна медична допомога? Які функції виконує лікар на пер-
винній ланці?

Лікар первинної ланки, а це сімейний лікар, терапевт та педіатр:
– спостерігає за станом здоров’я пацієнтів із допомогою різних досліджень, діаг-

ностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічний, фізіо-
логічний (під час вагітності) стани; 
– супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями; 
– надає невідкладну допомогу; 
– направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої), або третинної
(високоспеціалізованої) меддопомоги; 
– проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику; 
– консультує. 
     Сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за
здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб. А також надавати
окремі послуги паліативної допомоги. Наприклад, оцінити ступінь болю, призначи-
ти та виписати рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування
больового синдрому.

Хочу особливу увагу приділити саме питанню профілактики захворювань. Тому про
це більш детально.

«Майбутнє належить медицині профілактичній», такі слова, сказані більше ста
років тому одним із основоположників вітчизняної медичної науки, сьогодні стають
пророцтвом, яке здійснюється. Понад століття тому видатний хірург М. Пирогов ствер-
джував саме так.  Головний, справжній прогрес людства М. Пирогов бачив в тому, щоб
люди  наблизилися до Євангелії і  стали добрими, правдивими, чистими серцем,
безкорисливими і милосердними. Своє життя М. Пирогов будував на євангельських
засадах. Таке глибоке релігійне ставлення до життя відрізняє всіх великих вчених,
справжніх слуг людства. Сьогодні ми бачимо профілактичну медицину європейських
країн, яка бере свій початок  саме з часу реформації і побудована на християнських
засадах, де нема місця грошолюбству і приниженню, а в стосунках між пацієнтами і
лікарями є довіра, тому, що функції розрахунків між  ними взяла на себе держава.

 Профілактична чи превентивна медицина покладена в основу систем охорони
здоров’я найрозвиненіших країн світу, а інвестиції в цей напрям визнано найефек-
тивнішими серед усіх вкладень в індустрію здоров’я.

Пропаганда здорового тверезого способу життя – це також завдання медичних
працівників, які працюватимуть на первинці.   В останні два десятиліття цьому питан-
ню приділяли увагу лише одиниці. Це було, як голос волаючого в пустелі.

Впродовж минулих десятиліть були відвернуті або ліквідовані епідемії чуми, холе-
ри, малярії, тифів, дифтерії та інших інфекцій. Сьогодні ми спостерігаємо спалахи
епідемії кору. Є загроза спалаху дифтерії. А все це є керовані інфекції, які виникають
там,  де знижується рівень колективного імунітету внаслідок практично відсутньої
повноцінної імунізації населення, особливо в дитячому віці, згідно календаря щеп-
лень. І всім цим, безперечно, буде займатися первинна ланка.

Над якими проблемами на сьогоднішній день працюють лікарі первинної ланки?
Як видно з таблиці, лікарями первинної ланки, станом на 19.10.2018 року, по

Турківській КЦРЛ та Боринській лікарні (всі лікарі ще працюють в штаті лікарні до
того, як Турківський районний центр ПМСД отримає ліцензію на медичну практику)
підписано 10 тисяч 638 декларацій.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ
ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ КНП

 «ТУРКІВСЬКИЙ РЦ ПМСД» ЯЦКУЛЯКА М.П.
... Дорога на тисячу миль починається з першого кроку.

№ 
п\п 

Завдання Заходи з виконання 
завдань 

Термін 
виконання 

Результат 

1. Реєстрація 
підприємства КНП 
«ТРЦПМСД» 

До 
10.09.2018р. 

Зареєстровано 
06.09.2018р. 

2. Підготовка 
документів на 
виконання ліцензійних 
умов для одержання 
ліцензії на медичну 
практику 

До 
30.10.2018р. 

- 

3. Одержання ліцензії. До 
30.11.2018р. 

- 

До 
31.12.2018р. 

- 

  
  
Реформування 
закладу 
(автономізація- 
бюджетна 
установа  КНП) 

 4. Підписання угоди з 
Національною службою 
здоров’я України 

2019 рік 

Перехід на нову 
форму 

фінансового 
забезпечення 

          
02.0 1. 
201 9р.  

+  2 л ікар і  --   
ріст зар пл ати на 1 0-20 %  

02 .01 . 
2020  р. 

+  4  л ікар і -- 
 ріст зарп лат и на  30 -40%  

2 .  

  
П оліпш ен ня 
економ іч ни х 
т а 
ф ін ансових  
п оказни к ів 
закл аду  

  
5 . К лопот ан ня  в  
Л ьв івськи й  
держ авни й 
м еди чни й   
універси тет  т а  
департам ен т 
охорони  здоров’я  
щ одо  скеруван ня 
л ікарів  для роботи   в  
К Н П  «Т РЦ П М СД ». 

02 .01 . 
2021  р. 

+  5  л ікар ів  --  
ріст зарп лати н а 40 -50%  

3 .  

Залученн я 
ін вест иц ій 
для 
розвит ку  
закл аду  

П ош ук  т а  зал учен ня  
ін вестор ів  

2018-
2022  
р.р . 

п ол іпш ен ня м ат ер іальн о  - 
техн ічн ого  забезпечен ня  
закл аду. 

4 .  

П оліпш ен ня 
основни х  
п оказни к ів 
д іяльності 
закл аду  

П роведен ня заходів  
ім унопроф ілак тик и  2018-

2022  
р.р . 

Зни женн я захворю ваності 
ін ф ек цій ни м и  
захворю ванн ям и  серед  
дорослих  та  д ітей . 
Запобіган н я еп ідем ій . 

5 .  

  
Запобіганн я 
коруп ції 

 П ерех ід н а 
кон тракт ну  ф орм у 
працевлаш туван ня . 
Вп ровадженн я  
А Н Т И К О РУ П Ц ІЙ Н О Ї  
П РО ГРА М И  М О З 
У К РА ЇН И   
  

2018-
2019  
р.р . 

  
В ідсутн ість  проявів  
коруп ції.      

В т.ч. Назва закладу 
охорони здоров’я 

Кіль
-

кість  
Ліка
-рів 

Кількість 
нових 

пацієнтів, 
що уклали 
декларації 

(за 
останній 
тиждень) 

Кількість 
пацієнтів, 
що уклали 
декларації 

(всього)  
/ на одного 

лікаря 

Л
ік

ар
ям

и 
-т

ер
ап

ев
та

м
и 

Л
ік

ар
ям

и 
-п

ед
іа

тр
ам

и 

Л
ік

ар
ям

и 
за

га
ль

но
ї п

ра
кт

ик
и 

(с
ім

ей
ни

м
и 

лі
ка

ря
м

и)
 

Турківська КЦРЛ 12 516 8391 
/ 699 

5314 1481 1596 

Боринська  КМЛ  4 76 2247 
/ 562 

436 784 1027 

На первинному рівні держава оплатить затверджений перелік лабораторного та
інструментального обстеження, а саме:

- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
- Загальний аналіз сечі.
- Глюкоза крові.
- Загальний холестерин.
- Вимірювання артеріального тиску.
- Електрокардіограма.
- Вимірювання ваги, зросту, окружності таліі.
- Швидкий тест на вагітність.
- Швидкий тест на тропонін.
- Швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.
Що стосується плану  розвитку комунального некомерційного підприємства «Тур-

ківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - КНП
«ТРЦПМСД») на середньострокову перспективу до 2022 року, то слід зазначити на-
ступне. Ми на сьогоднішній день знаходимося на етапі реформування закладу охо-
рони здоров’я  та  утворення  нової юридичної особи, яка має інший адміністративно-
правовий статус і називається  - комунальне некомерційне підприємство «Турківсь-
кий РЦПМСД».

Які заходи з виконання завдань по перспективному розвитку?
Найперше - це реєстрація підприємства КНП «ТРЦПМСД» в Держреєстрі.
Наступне - підготовка документів на виконання ліцензійних умов та одержання

ліцензії на медичну практику.
І найважливіше: - до кінця року - це підписання угоди з Національною службою

здоров’я України.
Все  інше до 2022 року можна побачити з таблиці:

На завершення хочу сказати, що ми створені, щоб популяризувати здоровий спосіб
життя, піклуватися про ваше здоров’я,  вчасно виявляти захворювання, проводячи
профілактичні огляди.

Микола  ЯЦКУЛЯК.
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Учні 9 класу Риківської ЗОШ щиросердечно вітають із золотим
ювілеєм, який відзначила 23 жовтня, вмілого педагога, чуйну, доб-
ру і щиру людину, мудрого наставника, свого
класного керівника - Любов Ярославівну По-
граничну.

Бажаємо Вам, шановна Любове Ярославів-
но, міцного здоров’я, пошани, тепла і довгого
віку; працюється легко Вам хай і живеться, а
все, що в думках, хай одразу вдається.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

 За повідомленням ЗМІ, 19
жовтня голова Львівської ОДА
Олег Синютка підписав розпо-
рядження про підготовку і поча-
ток опалювального сезону в об-
ласті.  Встановити початок опа-
лювального сезону для населен-
ня та інших категорій  споживачів
з24 жовтня розпорядилася Тур-
ківська РДА. Відтак з  середи
цього тижня офіційно розпочав-
ся опалювальний сезон на
Львівщині. Тим більше, що над-
ворі  зараз задощило і похоло-
дало.

 А керівники установ і органі-
зацій нашого району  традицій-
но звітують про підготовку до
опалювального сезону, і, здаєть-
ся, за їхніми  словами, у нас  не
все  так погано.  Чи це так –  по-
каже зима. Вона й проведе тест
на випробування і  стане зрозу-
міло, хто сумлінно  підготувався
до  зустрічі з нею, а хто лишень
на словах.

Переживають за своїх дітей,
які навчаються,  батьки. Щоби
діти не хворіли,  не сиділи  на
уроках в пальтах, могли нор-
мально вчитися, в класах має
бути тепло.

 – У школах та позашкільних
закладах, які є в районі,
здійснюється опалення елект-
роенергією, газом, вугіллям та
дровами, – каже начальник
відділу освіти Оксана Манюх. –
На сьогоднішній день  всі зак-
лади загальної середньої осві-
ти  забезпечені  дровами та вуг-
іллям.   Відділом освіти  на цей
опалювальний сезон закуплено
1028 тонн рядового вугілля та 70
тонн сортового. Дров закуплено
1047 м куб., з яких  336 м куб.  –
породи  бука та 711 м куб. –  хвой-
них. За  придбання дров і  вугіл-
ля всі кошти оплачено.   На сьо-
годнішній день проведено капі-
тальний ремонт системи опа-
лення в Сянківській загально-
освітній школі,   а також готуєть-
ся технічна документація  на
ремонт системи опалення в
школі с. Шандровець.  А так,
практично майже  всі  осві-
тянські  заклади  до опалюваль-
ного сезону готові.

Якщо в  школах,  після  закін-
чення  уроків,  можна трошки й
зекономити, знизивши темпера-
турний режим, то в лікарні, де
лежать хворі, тепло має бути

цілодобово.
 За словами  виконувача обо-

в’язків головного лікаря Турківсь-
кої КЦРЛ Костянтина Коробова,
опалення в закладах Турківської
КЦРЛ здійснюється  електрикою
та твердим паливом.  Так кор-
пус №2 поліклінічного відділен-
ня переведено на окреме елек-
тричне опалення. Поліклінічне
відділення опалюється твердим
паливом – вугіллям, дровами; 6
лікарських амбулаторій та  45
ФАПів  – дровами. Опалювання
основного лікувального корпусу,
що  знаходиться  в с.Завадівка,
по вул.  Військове Містечко,  про-
водить ТзОВ  «Теплоінвест-
сервіс». Як каже Костятин Фе-
дорович,     проведено  пробний
запуск котельні, недоліки –
ліквідували, тож лікарня   при-
ступила  до опалювального се-
зону.  Лікарська амбулаторія  в
Ільнику опалюється  газом. На
опалювальний сезон   тут зап-
лановано 40 тис. гривень.   Турк-
івською КЦРЛ проведено проце-
дуру торгів на закупівлю  дров  на
осінньо-зимовий період для
медустанов - на суму 668 тис. грн.
– з Турківським  та Боринським
держлісгоспами.   Нещодавно
ДП «Турківське лісове  господар-
ство»  доставило 10  м куб. бука
для опалення дитячому відділу
Турківської КЦРЛ. Загалом на
сьогоднішній день в лікувальні
заклади вже завезено 201 м куб.
дров. Також з минулого опалю-
вального сезону  в лікарні  зали-
шилося  30 м. куб. дров.

Щоправда,   станом на 18 жов-
тня, ще  не  було завезено дрова
на ФАПи №1 та №2  сіл  Н. Яб-
лунька, Н. Турів, Беньова, Яб-
лунів, Ропавське,  Коритище, в
лікарську амбулаторію  с. Гусне.
Керівництво лікарні в робочому
порядку  вирішує це питання,
тримає його на контролі.

 –  На зиму нами  закуплено
та завезено  вугілля в медуста-
нови району  в кількості 65 тонн,
на суму 188 435 тисяч  гривень,
на закупівлю теплової енергії в
кошторисі передбачено 830 тис.
грн., – каже  Костянтин Коробов.

–   Маємо незначну проблему
– додатково закуповуємо  твер-
допаливний котел для дитячого
відділу, тому що  при пробному
запуску один з котлів не запра-
цював,  який за строком давності

вийшов з ладу
  Готуються до осінньо-зимо-

вого періоду й установи  галузі
культури. На Турківщині функці-
онує 59 народних домів та  55
бібліотек. 21 народний дім та 25
бібліотек опалюють електри-
кою, решта закладів культури –
дровами.  На опалювальний
період для  нормального функ-
ціонування   для   районного
Народного дому потрібно  10
складометрів дров,  для
сільських закладів культури –
250.

–  На даний час сільські зак-
лади культури на опалювальний
період дровами забезпечені
частково, для РНД дрова закуп-
лено, – звітує в. о. начальника
відділу культури Лілія Яворська.
– Турківська і Боринська дитячі
музичні школи та культурно-ми-
стецький центр «Україна» об-
ігрівають електричним опален-
ням,   центральна районна
бібліотека і центральна дитяча
бібліотека  – газом. Під час підго-
товки до зими було проведено
ремонтні роботи в  народних до-
мах  с. Ластівка (перекрито по-
крівлю), сіл Бітля,  Ропавське,
Хащів,  Ясениця, Либохора
(НД№1) (замінено вікна та
двері). На даний час, завдяки
участі в обласному  конкурсі
мікропроектів,   виконано  ре-
монтні роботи в народних домах
смт. Бориня, (замінено вікна,
двері та підлогу в танцювально-
му залі),  с. Кривка (замінено
вікна, двері), с.Закіпці (заміне-
но вікна, двері, зроблено ре-
монт підлоги, оббито вагонкою
стіни,  відремонтовано  стелю);
перекрито дах та  утеплено фа-
сад приміщення дитячої бібліо-
теки  в м.Турка. На даний час
проходять ремонтні роботи На-
родного дому в с.  Сянки (там
утеплюють фасад),  НД №2 с. Ли-
бохора,  народних домів  сіл
Гусне,  Присліп, Красне. Наступ-
ного  року плануємо продовжи-
ти  будівництво  народних домів
сс. Карпатське, Присліп, Либо-
хора  (НД №2) та Красне.

 Дорожнім службам також не-
обхідно серйозно і з відпові-
дальністю  віднестися до підго-
товки техніки для розгортання
снігу та  забезпечити дороги,
особливо на небезпечних ділян-
ках,  соляно-пісковою  сумішшю.
Для комунальних доріг,  по-
трібно біля 3000 м куб. підсипоч-
ного матеріалу.  На міські доро-
ги, за словами  комунальників,
як мінімум –  100 м кубічних. Тож,
як тільки будуть виділені кошти,
почнуть  завозити підсипку.

Зима – одна з непередбачу-
ваних пір року. Згідно календа-
ря, вона розпочинається 1 груд-
ня, але перші її  кроки – примо-
розки   чи  сніг – ми  відчули в
жовтні. Тому постараймося зус-
тріти зиму,  як мовиться, у всеоз-
броєнні. Тоді  й стане вона для
нас не такою злою та холодною.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗИМА – НЕ ЗА ГОРАМИ
 Західні метеорологи попереджають, що цього року буде хо-

лодна і морозна зима. За словами польського провидця погоди
Кшиштофа Яцковського,   на Європу чекає аномальна зима з
рясними снігопадами.  І перший подих холоду ми відчуємо вже
наприкінці жовтня.  До речі, минулого року перший сніг випав
30 жовтня.  Наш Гідрометцентр обіцяє, що взимку 2018-2019
років в Україні спостерігатимуться різкі коливання темпера-
тури – від  відлиги до сильних морозів.  Циклони приносити-
муть ожеледицю на півдні і в центрі.  На заході України будуть
сильні морози зі значними снігопадами. Та  в людей думка така:
яку  погоду Бог дасть, така й буде.  Проте  до зими  потрібно
готуватися кожному, щоби  провести цей період  в комфорті,
теплі, почуватися зручно і затишно не тільки у власній оселі,
а й на роботі,  дітям – у  дитсадках, учням –  у навчальних
закладах,  хворим – у лікарнях.

Нею уже скористалося багато громадян. Навіть планують запровадити рецепти в елект-
ронному вигляді. Лікар вносить на комп’ютері або планшеті дані про те, які ліки виписують,
ставить свій цифровий підпис. Пацієнтові приходить  смс, і він зі своїм телефоном іде в апте-
ку, яка реалізує ліки за цією урядовою програмою,  показує смс (із кодом) в аптеці і отримує свої
ліки.

За інформацією Турківської КЦРЛ,  цьогоріч  на програму  «Доступні ліки»  району  виділено кошти, в
сумі 974400, 00 гривень. Станом на 19 жовтня виписано 15688 рецептів, зокрема лікарями поліклініки
– 6422,  лікарськими дільницями – 9266. Отоварено 11583 рецепти, на суму 515667, 90 гривень.

Медики закликають громадян району звертатися до своїх сімейних лікарів, щоб скористатися урядо-
вою програмою «Доступні ліки».

Наш кор.

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ» ДІЄ ПОЧАСТІШАЛИ ВИПАДКИ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Насильство – це  будь-які умисні дії фізичного, сексуального, пси-
хічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї  по відно-
шенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії завдають йому  моральну
шкоду, шкоду його  психічному та  фізичному здоров’ю.

За даними  Турківського районного відділення поліції,  станом на
сьогодні у них на профілактичному обліку перебувають 234 особи, з
яких 154 – за сімейне насильство.  Цього року було поставлено на
облік 41 особу, і з них – 39 – сімейних насильників.

Тож не дозволяйте ображати і принижувати  себе чи своїх дітей. І
якщо проти  вас вчинено насильницькі дії,  не мовчіть – скажіть про
це дільничному інспекторові, чи повідомте у відділення поліції, або
зателефонуйте до районного центру соціальних служб сім’ї, дітей
та молоді.

Ольга ТАРАСЕНКО.

БУДИНОК  ДЛЯ ШЕРИФА
Міністерство поліції, згідно закону, вимагає створювати на   місцях,

в районах,   на територіях великих   населених пунктів (як, наприк-
лад, в нас у Борині, чи Верхньому Висоцькому) об’єднаних громад
поліцейські станції. Це службові приміщення, які надають  дільнич-
ному інспектору поліції для роботи  на відповідній поліцейській
дільниці. Такі станції мають бути створені за фінансової підтримки
громади  (з місцевого бюджету), а зарплату дільничний інспектор
одержуватиме від держави.

Про це нещодавно  нагадав владі  на колегії райдержадмініст-
рації заступник начальника  Турківського відділення поліції Самбі-
рського відділу ГУНПУ у Львівській області Володимир Сенюга.  За
словами Володимира Олексійовича,   під  таку станцію має бути
виділено, як мінімум, 3 кімнати, обов’язково з окремим входом.
Держава обіцяє  надати  устаткування (комп’ютер, камеру відеос-
постереження), і навіть автомобіль. Усе для того, аби було відпові-
дне реагування на  скоєне правопорушення чи злочин.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Педагогічний колектив Турківської дитячої музичної школи вис-
ловлює щирі слова вдячності народному депутату України Андрію
Лопушанському за подарований сертифікат на відпочинок в м. Трус-
кавець.

Від усього серця бажаємо Вам, шановний Андрію Ярославовичу,
здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, невтомної енергії, самовідда-
ної праці на користь нашої держави.

Можна собі уявити, як важко було би добиратися нашим дітям до
школи у негоду чи холодну пору року, якби не автобус «Школярик»,
який  є  у користуванні  нашого навчального закладу.

Висловлюємо щирі слова подяки голові Турківської РДА Олек-
сандру Лабецькому, і особливо   керівництву відділу житлово-ко-
мунального господарства та інфраструктури та відділу освіти Тур-
ківської РДА за сприяння у підвезенні  наших дітей автобусом до
місця навчання.

 З повагою –  жителі вулиць Федьковича і Набережна с. Н. Яб-
лунька.
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*     *      *

На свято Покрови Пресвятої Богородиці колектив дитячого са-
дочка №3 м. Турка – вихованці, їхні батьки разом із завідувачем
установи Євгенією Гарбадин і вихователем Галиною Фазан – одер-
жали  приємний подарунок від депутата Верховної Ради України
Андрія Лопушанського –   можливість відпочити  у знаному курорт-
ному місті Трускавець, у санаторії «Женева». І хоча відпочинок наш
був недовготривалий – всього кілька годин, та запам’ятається він
на все життя. Було захоплююче, весело, цікаво – особливо для дітво-
ри. Багато вражень від поїздки залишаться в нашій пам’яті.

Сердечно дякуючи народному обранцю, бажаємо, аби Покрова
Матінки Божої оберігала Андрія Ярославовича від усякого зла, хво-
роби і негараздів,  додавала наснаги на шляху вірного і чесного
служіння своїм громадянам і Україні.

З повагою – колектив, батьки і вихованці ДНЗ №3 м. Турка.

*     *      *

Загублене пенсійне посвідчення (ААГ №131906), видане УСЗН на ім’я Оксани Петрівни
Вишинської, вважати недійсним.
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 ...Ти пішов так рано із жит-
тя,

Щоб для інших у житті
світити!

Михайло Лутчин

Пахуча осінь сповила в золо-
то сади. Ліси загорілись поже-
жею. Полум’яні язики відрива-
лись від гілок, поволі спадали до
землі й кричали під ногами. Ве-

ликий Віз скочується чимраз
нижче, зорі чітко хрусталіють на
сталевому небозводі. А там, уни-
зу, шугав вітер: по полях, по го-
родах, по сільських вуличках. І
тісно йому, і простору хочеться.
Маленькі хатки, мерзлякувато
притулившись одна до одної,
дрімали. І лише в хаті Івана Ти-
мофійовича Лутчина горіло
світло... Маленький Василь си-
дить на ліжку і роздивляється
брата Михайла. Мама Катерина
сказала, що знайшла його у ка-
пусті. Але Василько знає, що то
неправда, бо ж капусту давно
зібрали, і тепер вона у великій
діжці біля дверей комори...

Діялось те в 1951 році. 2 лис-
топада в с Підбережжя, що на
Івано-Франківщині, в сім’ї кол-
госпника народилась маленька
людина - майбутній поет, жур-
наліст - Михайло Лутчин.

Пізніше щодня сходило і щод-
ня заходило сонце. Цвіт опадав,
сіявся легким пухом, торкався
землі і стлівав. На гілках зав’я-
зувалися зелепухи, обтрушували

ознаки зародження, більшали і
квапились дозріти.

Маленький Михась йшов із
життям. Пізнавав світ, набирав-
ся мудрості. У 1956 році наро-
дився Микола. У старших братів
додалось роботи, бо ж треба
було і по господарству допомог-
ти, і за малим подивитись, а ще
ж так кортіло на вулицю до
хлопців.

Час летів, мов на крилах. Ось
Михась уже першокласник. Нові
враження, нові знайомства, нові
знання. Малий шибайголова
встигав усюди. Все частіше по-
чав пропадати. Знаходила його
матуся якогось заклопотаного,
задуманого. А якось поділився
з нею своїм писанням. Це були
перші несміливі рими. Відчуло
материнське серце, що буде з її
дитини великий чоловік, тому не
сварила, не посміялась, а уваж-
но вислухала і похвалила.
Відтоді уже не ховався, а вірші
лились кипучим гірським стру-
мочком:

Мені здається, що в моєму
серці

 І вдень й вночі щебечуть со-
лов’ї,

А ще - струмоче золоте
джерельце,

А ще - про щось шепочуть-
ся гаї.

А ще - зітхає перестигле
жито. І жайвір небо міряє кри-
лом...

Я вірю: серце важко зупини-
ти,

Якщо воно наповнене доб-
ром.

1965 рік став для Михайла най-
чорнішим.Того року не стало
його порадниці, його найдорож-
чої чаєчки - неньки:

То був день у житті найчор-
ніший,

Чорну тугу несли журавлі,
І лежали мої білі вірші
Чорним болем на білім

столі.
Минали дні. Кожного з них Ми-

хайло кликав і чекав маму, але
сходило і заходило сонце, а
мами не було. Тато одружився
вдруге. Народилося ще два бра-

ти - Іван (1966) та Юрій (1972).
Михайло закінчив Підберезьку
восьмирічку, Болехівську серед-
ню школу № 1. Став гарним па-
рубком. Не одна підберезька
відданиця зоряними ночами
мріяла про цього чорнявого ро-
мантика. А він присвячував свої
вірші Тамарі Данилюк:

Пішов би від тебе, та вже
несила,

Уста, мов калинові грона,
лишити.

Пішов би, та осінь розлуку
спалила,

Лишилось кохання, в цілун-
ки сповите.

Лишилися коси ті сонячно-
русі

І очі, неначе дві днини по-
гожі...

Пішов би від тебе, та
тільки боюся,

Що вже повернутись ніколи
не зможу...

22 листопада 1969 року при-
звали на службу до лав Радянсь-
кої Армії. І полетіли до Підбере-
жа листи. Найчастіше писав тітці
Маруні, яка замінила йому маму
і до останнього свого дня чека-
ла-виглядала край воріт.

Демобілізувавшись, 10 квітня
1972 року прийнятий
учнем практико-інди-
відуального навчан-
ня, за профілем про-
давця Долинського
райспоживтовари-
ства, а 12 лютого 1973
року влаштувався
працювати продав-
цем магазину № 4 -
відділу робітничого
постачання Вигодсь-
кого лісокомбінату.

Весь час Михайло
Лутчин пише. Ще на-
вчаючись у сьомому
класі, у районній га-
зеті «Червона Долина» надруку-
вав свій перший вірш:

Це вже осінь,
Бо листочки на деревах зо-

лоті...
Чотирнадцята лиш осінь
У моїм житті...
Друкували поезії Михайла Лут-

ÆÈÒÒß,
ÑÏÎÂÈÒÅ ÒÅÐÍÎÌ

чина і в дитячій газеті «Зірка»,
журналі «Піонерія», газетах
«Комсомольський прапор»,
«Молодь України», збірнику
творчості молодих «Перевал».
Увійшли його вірші до книги літе-
раторів Долинщини «Антологія
краю» (2000 р.) та «Столиця
Франкового серця» (2006 р.),
при щирій допомозі колеги по
перу Василя Олійника.

У січні 1974 року Михайло Лут-
чин  прийнятий кореспондентом
редакції райгазети «Червона
Долина». Заочно навчався у
Львівському поліграфічному тех-
нікумі.

1978-1990 p.p. - Михайло Лут-
чин - завідувач сільськогоспо-
дарського відділу редакції газе-
ти «Ленінський шлях» Турківсь-
кого району Львівської області.
У 1986 році отримав посвідчен-
ня члена Спілки журналістів Ук-
раїни.

1990-1995 p.p. - працює в ре-
дакції газети «Бойківщина» на
посаді відповідального секрета-
ря.

1994 рік став для Михайла Лут-
чина сумним до болю. Помер
батько, і Михайло зрозумів, що
таке круглий сирота:

Це літо - зовсім не торішнє,
Це літо - наче сирота,
Бо хтось зламав край шля-

ху вишню,
І там вдовує німота...
З подвоєним болем згадує

маму і пише, пише, пише. Його
збірка поезій «Тернова хустина»
так і залишилась лежати «чор-

ним болем на білім
столі».

Висока зоря поезії
світила Михайлу Лут-
чину дні і ночі, дава-
ла наснагу душі, тор-
кала в серці найпо-
таємніші струни його
почуттів, і тому вірші
Михайла були глибо-
ко ліричними, щири-
ми та ніжними, як
сама любов.

Стеливсь барвін-
ковий цвіт на свіжі
роси, доносився за-

пах тернових руж із садів, а там
в далині падали і згасали над
землею зорі. З однією із тих зір,
яка раптово згасла, відійшов у
небуття Михайло Лутчин.

44 роки. 15 тисяч 674 дні.
Стільки разів сходило для ньо-
го сонце, стільки разів бачив,
або відчував небо, запах соняч-

ного тепла й землі.
Він так любив, коли цвіли че-

решні. А весною 1995 року білим
цвітом осипались на м’яку і теп-
лу землю 44 весни Михайла Лут-
чина. Турківські газетярі привез-
ли тіло поета, журналіста газети
«Бойківщина» у рідне Підбереж-
жя, бо «там є криниця з кришта-
левим дном, а в ній зоря вечір-
ня хороводить».

... Обірвалось молоде жит-
тя,

Згасло на карпатськім вид-
ноколі.

А було ж воно як зелен-май,
Наче грім народжений вес-

ною...
Як любив, ти, друже, рідний

край,
І стояв за нього ти горою.
Та нелегка доля у борців -
На Голгофу йти слідами

Йсуса...
Рано ти, мов метеор, згорів,
Лицарю гірський, із серцем

Стуса.
Якщо комусь із вас не по-

сміхнувсь,
Простіть - не встиг, бо жив

я зовсім мало...
Травень проводжав Михайла

Лутчина до вічного дому...
Він залишив нас багатими,тож

бережімо це безцінне багатство,
будьмо народом, гідним наших
великих подвижників, одного з
яких і маємо у постаті нашого
односельця Михайла Лутчина.
Він навчав нас любові до рідної
землі, природи, пісні, матері,
вселив віру у щасливе майбутнє
нашої держави і народу. Будьмо
гідними нащадками поетичної
слави Михайла Лутчина.

Лідія   ВАСИЛЕНКО,
завідувач бібліотеки

с. Підбережжя.

ÕÀÌÅËÅÎÍÈ
Час іде, свої диктуючи зако-

ни,
 Помирають і поети, і співці...
Невмирущими лиш є хамеле-

они-
Ці не люди, й не пів люди, а

людці.
Вони зрадили Хмельницького

Богдана,
Калнишевського на муки

віддали...
Через них Вкраїни давні гнійні

рани,
Хоч вигойні, але ще не зажи-

ли.
Та історію не зболюймо, об-

лишмо,
Якщо в нас хоча б наперсток

честі є.
Досить нам вже говорити

про колишнє,
Говорімо про сьогоднішнє,

своє.
Інший час, і люди інші, і зако-

ни
Нині творяться для нас і не

для нас.
Та живучі, мов гаддя, хамеле-

они
Свої шкіри вже міняють со-

тий раз.
Були в партії спочатку,

потім в Русі
До нових вони привикнули

ідей...
Якби Гітлер був при владі, в

його дусі

Безневинних мордували би
людей.

Мордували б, мабуть, гірше,
ніж Ісуса

Ті кати, що на Голгофі розп’-
яли.

Чом же ви, людці, вінок тер-
новий Стуса

З рук натруджених Вкраїні не
взяли?

Чом не йшли шляхом полино-
вим Шевченка.

Не спішили за Грабовським в
сибіри.

А сиділи з партбілетами ти-
хенько

В кабінетах, наче в засідках
щури.

А коли тривогу сурми просур-
мили,

Хоч для вас і не настав розп-
лати час,

Ви із партії усі повиходили,
Заховавши партбілети про

запас.
Наче долари оті амери-

канські,
За які б і рідну матір прода-

ли...
Що для вас часи радянські й

дорадянські,
Коли душі повні жовчі і хули!
Коли нині ви, читаючи газе-

ти,
Полохливо, але вдумуючись в

зміст,
Дістаєте із «криївок» парт-

білети
Й тремтите, немов осики

жовтий лист,
Тремтите не за квитки, а за

посади,
 Без яких не уявляєте жит-

тя... Все тече...
Часи міняються і влади,
Крізь терни йде Україна в

майбуття.
І прийшла б уже, здолавши

перепони,
Заросивши потом зморщене

чоло,
Якби вас, отих людців, хаме-

леони,
На землі страждальній нашій

не було!

ÊÎÐ²ÍÍß
Коріння мають не тільки де-

рева,
Не тільки трава і зело зеле-

не,
Коріння мають тумани трав-

неві
І пісня, народжена в серці у

мене...
Коріння має вишневий тру-

нок,
Налитий в чашу синьої ночі.
 Коріння має мій поцілунок,
 Що народивсь на устах діво-

чих...
В душу чиюсь вростає сумлі-

ння
Чорним болотом чи синім

озерцем...
Навіть зрада має коріння,
Як і любов у людському серці...

ÌÎËÈÒÂÀ ÍÀ
ÑÏÀÑÀ

Тоска розлияся по Руской
земли...
«Слово о полку ИГОРЕВЕ»
Червоний сполох дзвонять
мідні дзвони...

Малетій Кічура.

Червоний сполох дзвонять
мідні дзвони,
Бо знову чорна смуга на Руси...
О, Спасе із предвічної ікони,
Вкраїну од меча й вогню спаси!
Одичавілих осіни любов’ю,
Прокажених звільни од
сатани...
Не допусти, щоб заросились
кров’ю
Пшениці золотистої лани!
Не допусти, щоб брат пішов
на брата,
 Мов Каїн той страшний із
небуття,
Щоб вікнами сльозилась біла
хата,
Задивлена журливо в
майбуття.
 Щоб знов ішла Вкраїна-
Роксолана
 В тяжку неволю з мукою в очах,
І щоб Земля боліла, наче рана,
А слово гіркло на людських
устах.
Ти ізбави лукавих всіх од

скверни.
І грішникам гріхи їх відпусти,
Бо день вчорашній Часу не
поверне,
І цвіт зів’ялий не буде цвісти.
На камені не вродить житній
колос,
Зозуля восени не закує...
І Господа почує в серці голос
Лиш той, для кого Він
Всевишнім є...
Для кого Він-усіх начал начало,
І щира Віра, й праведна
Любов...
«Не вбий!»-Невже нам Слова
мало,
Чи краще, хай розквітне
кров?..
Чи краще, як не грім гримить-
гармати
Сколихують скривавлені
жита,
Як в чорну хустку оповита
мати,
Жалобу в сиву косу запліта?
А вицвілих очей холодні блиски
Згасають тихо в сумі
самоти?...
Що краще-явори, чи обеліски,
Що краще-клени, чи хрести ?
Молімося, щоб не ридали
дзвони
Журливо-поминально по Руси...
О, Спасе із предвічної Ікони,
Вкраїну од меча й вогню спаси!..

(Закінчення на 6-ій стор.)

Від редакції.  Шановний
читачу, щойно ти ознайомився з
передмовою до книжки Михай-
ла Лутчина «Молитва на Спаса»,
яка вийшла завдяки підтримці
депутатів Підберезької
сільської ради та Підберезько-
го сільського голови   Долинсь-
кого району Івано-Франківської
області Надії Романів. Упоряд-
ники – Василь Олійник, Ярослав
Савчин, Світлана Швець; комп’-
ютерний набір Галини Пилипів,
комп’ютерна верстка та дизайн
Юрія Фреїва – це волонтерська
робота. Дякуємо за увіковічення
творчості та пошанування нашо-
го колеги.
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження  медсестру кабінету профщеплень
Турківської КЦРЛ - Ларису
Дмитрівну Стахнів - і бажають
шановній ювілярці міцного-міцного
здоров’я, світлої радості  в житті,
родинного благополуччя, Божого
благословення.

Хай роки золоті ніби в казці
пливуть,

Сумувати за цим не годиться.
Хай здоров’я вони і добро принесуть
І задумане Вами здійсниться.

Куми з Борині сердечно вітають з ювілеєм дорогу куму
Світлану Йосифівну Микуляк.

Бажаємо Вам, шановна, довгих і щасливих років жит-
тя! Нехай множаться гаразди в житті,
повниться радістю душа, збуваються
усі Ваші мрії та надії. Здоров’я Вам,
родинного щастя, Божого благосло-
вення.

Нехай дарують радість Вам
літа,
Душа сто літ хай буде молодою,

Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.

Хай друзі щиро в Ваш заходять дім
І буде хліб й до хліба на столі!
Щоб Ви ніколи не журились, не хворіли,
Щоб у житті усе було у гаразді!

Â ÒÅÐÍÎÂ²É
ÕÓÑÒÈÍ²

На хвилинку облиште давно розпочаті картини,
Час чекати не вміє, час бистрими кіньми летить...
Намалюйте мені Україну в терновій хустині
На кривавому фоні минулих років і століть.
Хай на тім полотні затріпочуть Олегові стяги
І комони тривожно у диких степах заіржуть,
Хай поляже на нім шлях широкий «Із греків в варяги»,
По якому пісні і шовки, і мед-вина пливуть.
І воскресне з віків наша згіркла історія давна -
На Каялі-ріці русичів пощербляться мечі,
І за ладом своїм заридає сумна Ярославна,
Наче сива зозуля, заплаче в Путивлі вночі.
Її біль на валу світанковим туманом повисне,
Розіллється Дунаєм по древньому граді печаль...
І дзвенітиме тихо Боянова зранена пісня,
Наче криця, тверда і дзвінка, наче срібний кришталь.
Заболять в русичів од мечів незагоєні рани,
Кров досхочу напоїть потоптану землю пусту.
І вмиратимуть мужньо в пожарищі лютім древляни,
Проклинаючи Ольгу-жорстоку і горду, й святу.
Стане чорним Стрибог, і Ярило, Даждьбог, від наруги
Потемніє вона в срібній чаші Славути-Дніпра,
Коли ідолів скинуть князя Володимира слуги,
Бо гряде на Русі золота християнська пора.
Люди втішаться днем, що по ночі глибокій настане,
До престолу Святого неложні уста припадуть.
Сонце «Руської правди» в їх очі правдиво загляне,
Ярославові мислі у спраглих серцях оживуть.
Стане слово святим. Стане ділом очищене слово
 Од скверни, од лукавства, неправди і всякого зла.
Буде віра Христова Русі непохитна основа,
А від знаків поганських залишиться чорна зола.
 ...Хай на тім полотні шлях проляже жорстокий Батиїв
Із ординських степів до Дніпра золотих берегів.
 І кривавиться хай розіп’ятий монголами Київ,
Той, що кров’ю спливе на червоних хрестах москалів.
 Жовті бані церков молитовно зоритимуть вдалеч,
Де Говерла плечем підпирає важкі небеса.
 Боронитиме мужній Данило нескорений Галич
І в очах його світлих палатиме волі яса.
А як сурми розбудять дністровські замріяні плавні,
І хотинські поля під їх спів золотий оживуть,
Засвіт встануть в похід козаки Сагайдачного славні
Й малиново знамена на сивих вітрах зацвітуть.
Роз’ятриться душа, мов пекуча задавнена рана,
Потемніють від горя край битого шляху хрести,
Коли йтиме в неволю турецьку страшну Роксолана,
 Щоб від чорної смерті Вкраїноньку рідну спасти.
 Над степами полине мелодія зболено-мрійна,

Закигиче чаїно, тривожно в душі защемить...
То співатиме пісню свою молода Чураївна
Про кохання дівочого білий нев’янучий цвіт.
 Плач трембіти пливтиме Карпатами тихо й незримо,
Кров шляхетська цвістиме трояндово на топірцях...
 І нестимуть Олексу у вічність його побратими,
І ридатимуть гірко лелеки на сивих вітрах.
Та не вмре наша воля, не вмре наше слово і слава
 Знов нелживо воскресне, щоб жити во віки віків.
Від Тарасових віршів здригнеться московська держава
І «Вставайте!» могутнє розбудить заснулих рабів.
Захитається п’яно прогнилого світу основа,
Блискавиця свята чорне зло на землі спопелить,
 Коли прийдуть до нас віща Пісня і Праця Франкова
І пророчі слова: «Нам пора для України жить!»
 Красним маком заквітне хоробре юнацтво безвусе-
України - страдальниці ніжний нев’янучий цвіт...
Світ здригнеться, коли умиратимуть юні усуси
І в очах їх застигне вкраїнського неба блакить.
Потім осінь сумна затремтить золотим падолистом
 І стрілецькі гармати в далеких полях заревуть,
 Синьо-жовті знамена розквітнуть над Левовим містом
Так вкраїнно.так вольно і сонячно так зацвітуть.
Але знов чорний ворон над Львовом зловіщо закряче
І земля замість жита родитиме білі хрести,
Стануть зрячі сліпими й видющими стануть незрячі,
Щоби хрест свій важкий на криваву Голгофу нести.
 Буде світ роздирати страшна кровожадна потвора,
Руйнуватиме храми камінні і храми душі.
І не буде Вкраїни, лиш буде Содом і Гомора,
Коли з голоду діти вмиратимуть у спориші.
І наїдуть до тебе, Вкраїно, непрохані гості,
Самозванці-«брати» з недалеких чужинських сторін...
Ще й понині в сибірах біліють-болять наші кості,
І ніхто не заплаче по них - ані вітер, ні дзвін.
Ще й понині над нами страх чорною хмарою висне,
Й серед темної ночі здригаються сиві жінки,
Бо здається, що в хату вдираються енкаведисти,
Бо здається, що знов на облаву ідуть ястребки.
І палають оселі, неначе багряні стожари,
 Пожирає вогонь образи пресвяті й рушники...
Як то прикро, що й нині між нами живуть яничари,
Мов примари страшні, що прийшли з небуття крізь віки.
Як то прикро, що й нині, коли Україна воскресла,
І по терну колючім іде до святої мети,
Хтось приладнує знов до ковчега червоного весла,
Щоб у «світле майбутнє» по горю людському пливти.
Та назад вороття для Вкраїни ніколи не буде,
Бо воскресла вона, наче Фенікс, з румовищ-руїн,
Не страшні їй тепер фарисеї й прокляті Іуди,
Лиш страшний стоголосий Чорнобиля зранений дзвін.
Її стяги цвітуть, наче квіти в хрещатій долині,
А вогонь її серця калиновим гроном горить...
Намалюйте мені Україну в терновій хустині,
На блакитному фоні грядущих років і століть!..

Михайло ЛУТЧИН.

(Закінчення. Поч. на 5-ій стор.)

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народ-
ження медсестру терапевтичного відділення Тур-
ківської КЦРЛ - Людмилу Тарасівну Бринь -
і бажають шановній ювілярці неба без-
хмарного, настрою гарного, здоров’я –
без ліку і довгого-довгого щасливого
віку!

Нехай Господь завжди у поміч
буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й

сили,
Радості земної і тепла.

 Джек – старий собака.
В нього вже й  сиві волоски
з’явились на підборідді,
зовсім як у людини. А ко-
лись  цей  пес, як і сотні
інших, був безпритульним,
нікому не потрібним.   Оче-
видно, хтось вивіз  старого
собаку доживати свого віку
в місто. Скрізь, куди б він
не йшов, летіли за ним ка-
міння  та погрози.

 На щастя,  я зустрілась

з ним, і тепер  ми  - друзі.
Дивно: він заважав людям,
та  як багато радості  та
дружби може подарувати
своєму господареві!   За-
ходжу до хати: великий
чорно-білий кіт  мирно
спить у мами на ногах ,  він
добре знає, що має зігріти
її  в цю холодну погоду, пол-
ікувати .  Бродіка,  (так зва-
ти кота) я  теж знайшла на
вулиці  в  20-градусні  мо-
рози.    За півроку  некра-

сиве облізле кошеня пере-
творилося на справжньо-
го красунчика-кота, який
щиро  любить людей.

 Думаю, що для   нікого
не стане відкриттям той
факт, що  тварини здатні
надзвичайно сильно люби-
ти людей та прив’язувати-
ся до них.   А вчені з усього
світу   давно встановили, що
тварини здатні лікувати
людей . Найбільші  ліку-
вальні властивості   мають
коти. Як з’ясувалося, коти
можуть вилікувати люди-
ну від депресії, лікувати
розумові розлади госпо-
дарів і неврози. На друго-
му місці в списку розташу-
валися собаки. Вони,  як і
коти, допомагають своїм
господарям при депресії.
Крім того,  собаки можуть
позбавити від серцево-
судинних захворювань, а
також виявити рак на
ранній стадії.

А ще тварини  здатні лю-
бити нас,  незважаючи на
час та  обставини. То  чому
ж у  нас на вулицях  ще й
досі  так багато безпри-
тульних  собак та котів?
Чому  багато господарів  з
міста, а часом і з  села, ви-
возять  своїх ще вчорашніх
улюбленців і викидають їх
на вулицю,  де безпри-
тульні  тварини  ходять

зграями , приводять чис-
ленне потомство і голоду-
ють, а  найгірше - можуть
стати жертвами людської
агресії  та безумства. Не-
щодавно до мене зверну-
лися жителі міста з прохан-
ням зняти відео про  заму-
ченого  безпритульного
кота.      Я не буду описува-
ти  всю жахливість ситуації.
Можу сказати одне  - перед
смертю тварина перенес-
ла жахливі тортури.  Думаю,
що людина, чи дитина, яка
вчинила  це,  може  з легк-
істю перенести свою агре-
сію і на  оточення, в якому
знаходиться.  Ми  не  має-
мо  ніякого права обража-
ти тварин .  А одним із  най-
гуманніших  способів  при-
пинення   збільшення по-
пуляції   безхатьків  - це є  їх
стерилізація.

Операція -  нескладна,
безболісна, і при правиль-
ному догляді - тварина
швидко  відновлюється  і
більше не приводить на
світ нікому не потрібних
малюків.  Погоджуюсь з
тим , що  процедура ця -
досить коштовна. Але заду-
маймося, що вона є і  кон-
че необхідною. І не тільки
для блага наших братів
менших, але й для  спокою
нас  самих.  Працівники
органів місцевого самовря-
дування,   спільно з ветс-
лужбою, зараз активно
вивчають  це питання, і я
впевнена, що при  зацікав-
леності жителів міста, з
допомогою  волонтерів    та

небайдужих людей,  ми
спільними зусиллями
зможемо  зробити життя
тварин у  місті щасливим .

У домашніх умовах, аби
ваші улюбленці не нагород-
жували вас щороку числен-
ним потомством, можна
давати їм спеціальні пре-
парати. Досить дієвим є
«Контрик»,  який ви легко
можете придбати у ветап-
теці, а також там  можна
отримати детальну кон-
сультацію про дози та спо-
соби  його застосування.

А  поки   наближаються
зимові холоди  і ми живе-
мо в своїх теплих та затиш-
них  домівках, будьмо хри-
стиянами  не лише на сло-
вах - не шкодуймо  шматоч-
ка  хліба  голодному котові
чи собаці. Для вас це  -
мізер, але він  може вряту-
вати  життя. Я щиро вдяч-
на тим жінкам,   які, незва-
жаючи на людські глузу-
вання та кпини,  прихища-
ють безпритульних тварин,
зігрівають їх теплотою своїх
небайдужих сердець  і  з
дня в день рятують  не
одне життя.

 Хочу звернутися  до
мешканців міста: «Не ви-
кидайте, будь ласка,  хліб
та інші  харчі в смітник, бо
це - гріх . Чи не краще  про-
дукти, які ви  не вживаєте,
акуратно поставити біля
смітника,   аби голодна тва-
рина   мала змогу  спокій-
но перекусити, а не лізти в
смітєвий бакі там розрива-
ти пластикові  пакети в по-

шуках  їжі.
Ще трохи, і  на вулиці

міста прийде справжній
зимовий  холод.  Для бага-
тьох  тварин це важке вип-
робування - на межі  життя
і смерті.  Тож  давайте бу-
демо гуманними . Ваш хлів
може стати справжнім ща-
стям  для безпритульного
кота  чи собаки, не відга-
няйте  голодних  тварин від
будинків, а  найголовніше
– будьте свідомими: не ви-
возьте і не викидайте їх на
вулицю. Пам’ятаймо про
те, що  добро завжди  по-
вертається добром, будь-
мо християнами не лише
на словах, але у наших
вчинках. Часто ми  йдемо
до церкви , молимось,   а
потім,  йдучи вулицею, де
бродять голодні,    інколи
поранені,   брати наші
менші,  відвертаємо   голо-
ву в інший бік,  бо нас це не
стосується. А скільки лю-
дей тримають своїх  тварин
в жахливих, нелюдських
умовах,   скільки собак все
своє життя проводять  на
короткому ланці.

 На всяку нашу жор-
стокість  брати наші  мо-
лодші просто мовчать. А  як
багато  вони могли б вам
розповісти, якби вони
вміли говорити!  Загляньте
в їхні очі,  і там    ви   зможе-
те  прочитати і біль , і сум ,
і відчай, а  ще ви знайдете
там безмежну і безкорис-
ливу любов до вас.

 Марія ЯВОРСЬКА,
керівник  гуртка БДЮТу.

ЯКБИ ТВАРИНИ
ВМІЛИ ГОВОРИТИ

Осіннє  сонце лагідно зігріває   землю, яка  го-
тується  до тривалого зимового відпочинку.  Я  зам-
ріяно мандрую, а зі мною   двоє  моїх улюбленців :
Джек та Діна.  Мої собаки,   наче ангели - охоронці, ні
на мить не відходять від мене і хочуть подарувати
мені всю свою ласку,  яка є на землі.   При кожному
поруху  вони  спостерігають за мною.   Безмежна
радість    собак розливається довкола,   я  тону у
морі позитиву,  який виходить від  їхніх сердець…
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ПОНЕДIЛОК, 29
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.50, 14.25, 15.10, 16.45,
19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.20 Чудова гра
15.55 Д/ц «Це цiкаво»
16.25 Лайфхак українською
17.00 Концертна програма «Арсен
Мiрзоян. Київ»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00, 21.45 Своя земля
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.50, 02.25 Складна розмова
23.20 Перша шпальта
23.45, 03.55 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом

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, 00.45, 05.25 «ТСН»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження наослiп»
12.30, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Т/с «Двi матерi».
21.45 «Мiняю жiнку 14»
23.45, 00.50 «Танцi з зiрками»

ІНТЕР
03.30, 02.50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15 Д/п «Мiсця сили»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.15 «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»
10.30, 12.25 Х/ф «Ларго Вiнч:
Початок»
13.15 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в
Бiрмi»
15.45 «Чекай мене. Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Таїсiя»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.10 Х/ф «Я тебе нiколи не
забуду»
02.00 «Готуємо разом»

ВIВТОРОК, 30
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.50, 14.25, 19.25, 22.45,
01.10, 02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Плiч-о-плiч
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим

обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
22.50 Розсекречена iсторiя
23.45, 03.55 #БiблiоFUN з Ростис-
лавом Семкiвим

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, 00.45, 05.25 «ТСН»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження наослiп»
12.35, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Т/с «Двi матерi».
21.45, 23.25, 00.50 «Модель XL 2»
01.20 Комедiя «Недотурканi».

ІНТЕР
04.05, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.50, 20.00 «Подробицi»
05.30 «Top Shop»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.10 «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 Т/с «Абатство Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.40, 21.00 Т/с «Таїсiя»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.05 Х/ф «Вiн, вона i я»

СЕРЕДА, 31
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.50, 14.25, 16.40, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.10 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Незвичайнi культури»
14.30 52 вiкенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Шахтарська змiна
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45, 02.25 Складна розмова
22.15 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях
23.20 Букоголiки
23.45, 03.55 #KiноWALL з Сергiєм
Тримбачем

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, 00.45, 05.25 «ТСН»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження наослiп»
12.35, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Т/с «Двi матерi».
21.45, 22.55 «Свiт навиворiт 10»
00.00, 00.50 Комедiя
«Недотурканi».

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»

05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.10 «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 Т/с «Абатство Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.40, 21.00 Т/с «Таїсiя»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.05 Х/ф «Малахольна»

ЧЕТВЕР, 1
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.50, 14.25, 16.45, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 03.55 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промiнь живий
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.15 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
22.50 Сильна доля
23.45 Д/ц «Гордiсть свiту»

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, 00.45, 05.25 «ТСН»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження наослiп»
12.35, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Т/с «Двi матерi».
21.45 «Грошi»
22.45 «Право на владу»
00.50 Мелодрама «Жiнка, не
схильна до авантюр»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.10 «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»
10.10 Т/с «Абатство Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.40, 21.00 Т/с «Таїсiя»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.05 Т/с «Гетьман»

П’ЯТНИЦЯ, 2
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 17.00 «Золотий вересень.
Хронiка Галичини 1939-1941»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35 Д/ц «Напам’ять». Раїса
Руденко
07.10 Д/ц «Напам’ять». Левко
Лук’яненко
07.30 Д/ц «Напам’ять». Валентина
Чорновiл
08.10 Д/ц «Напам’ять». Володимир
Чемерис

08.30 Д/ц «Напам’ять». Юрiй
Костенко
09.05 Д/ц «Напам’ять». Володимир
Лановий
09.30, 10.45, 14.25, 16.40, 19.25,
23.05, 01.10, 02.50 Погода
09.35 «Легiон. Хронiка Української
Галицької Армiї 1918-1919»
10.25, 14.05 Телепродаж
10.55 «Герої України. Крути. Перша
Незалежнiсть»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.15 «Срiбна земля. Хронiка
Карпатської України. 1919-1939»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.35, 01.25 Спецпроект «Батурин.
Забута трагедiя незабутої
столицi»
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.15, 05.30 Д/ц «Гордiсть свiту»

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, 10.50, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50 «Мiняю жiнку 12»
14.25 «Мiняю жiнку 13»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 Мелодрама «Родиннi
зв’язки».
00.20 «Розсмiши комiка»
02.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 «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 Т/с «Абатство Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.40 Т/с «Таїсiя»
14.50, 15.45, 16.45, 01.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Дот»

СУБОТА, 3
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини
09.30, 12.55, 14.55, 16.20, 19.55,
22.30, 03.20 Погода
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Це цiкаво»
10.40 Чудова гра
11.10, 16.30 Телепродаж
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Апокалiпсис: одкровен-
ня Iоанна Богослова»
15.00 Казка «Спiваюче дзвiнке
деревце»
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя
21.25 Промiнь живий
22.35 Д/ц «Неповторна природа»
23.05, 03.30 Свiтло
00.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
01.35 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 «ТСН»
07.00 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.20, 23.15 «Свiтське життя»

12.25 «Модель XL 2»
14.15 Мелодрама «Жiнка, не
схильна до авантюр»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30, 00.20 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
02.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
03.50 Д/п «Попелюшка на
прiзвисько Бонд»
04.35 «Удалий проект»
05.15 «Top Shop»
05.45 «Мультфiльм»
06.45 «Чекай мене. Україна»
08.40 «Слово Предстоятеля»
08.50 Х/ф «Закоханий за власним
бажанням»
10.30 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана»
12.30 Х/ф «Перш, нiж розлучити-
ся»
14.10 Т/с «Абатство Даунтон»
18.10 Х/ф «Зимова вишня»
20.00, 02.00 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх. Новий сезон»
22.20 Х/ф «Арифметика пiдлостi»
00.20 Х/ф «Випадковий запис»

НЕДIЛЯ, 4
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини
09.30, 11.20, 13.20, 14.50, 19.55,
23.00, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Апокалiпсис: одкровен-
ня Iоанна Богослова»
11.25 Д/ц «Свiт дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.25 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНI
14.20 Перший на селi
15.00 Фольк-music
16.00 Шахтарська змiна
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.05 Д/ц «Iгри iмператорiв»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
21.55 Промiнь живий
23.10 Д/ц «Неповторна природа»
00.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
01.35 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»

КАНАЛ 1+1
06.00 «ТСН»
07.00, 01.30 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10, 11.30, 12.35 «Свiт
навиворiт»
13.50 Комедiя «Диявол носить
Прада»
16.05 Комедiя «За двома зайця-
ми»
17.45 Комедiя «Ейс Вентура:
розшук домашнiх тварин».
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.30 «Вечiр прем’єр з Катериною
Осадчою»

ІНТЕР
04.15 Ток-шоу «Стосується
кожного»
05.00 «Top Shop»
05.30, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Тридцять три»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка. Перезаванта-
ження. 3 сезон»
12.10 «Крутiше всiх. Новий сезон»
14.10 Х/ф «Попелюшка ̀ 80»
18.10 Х/ф «Мадам»
20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Будинок проклятих»
01.10 «Речдок»
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Продається хата двоповерхо-
ва в с. Присліп, 2 га поля прива-
тизованого, стайня, 2 шопи.

Тел.: 0991232430.

ТзОВ «Новодім» реалізує на-
селенню брикети торфові для
опалення житлових приміщень.

Адреса: м.  Турка, вул. Травне-
ва, 8  (вугільний склад). Тел.:
0667889365.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.
Перепланування. БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови,

павiльйони, гаражi, навiси, альтанки. Банi, паркани .ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання 
будинкiв.

Знижки на роботу+матерiали.  (068)1455866, (066)7215631

Магазин «Продукти» в м. Тур-
ка (пл. Ринок, 26) запрошує на
роботу молодих людей: на по-
саду адміністратора (робота з
комп’ютером), та у відділ м’яса.
Тел.: 0676767950.

Пр ода єть ся  ка фе
«Квітка Карпат», що зна-
ходиться на перехресті при
в’їзді в Турку.

Ціна – договірна.
 Тел.: 0501724290.

ТзОВ  “КАРПАТСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ”
повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих

речовин у атмосферне повітря для свердловини №2 - Вовче, яка
розташована за адресою: c.Лімна, Турківський р-н., Львівської обл..

Джерелами викидів є труби дизельного генератора GEN 275
OLIMPIAN, дизельних двигунів Wolya 7H12A – 2 шт., факельний
амбар, труба ємності зберігання дизельного палива, пункт
приготування бурового розчину та зварювальний пост. Обсяги
викидів становлять (т/рік): азоту діоксид – 4,83; вуглецю оксиду –
3,61, сірки діоксид – 0,91, вуглеводнів граничних С12-С19 – 1,31,
метану – 0,024, пилу, недиференційованого за складом – 0,24,
вуглецю діоксиду – 606,29, заліза оксиду – 0,002, мангану та його
сполук – 0,0002, фтористих газоподібних сполук – 0,0002, фторидів
– 0,0007. Згідно ступеня впливу на забруднення атмосферного
повітря, об’єкт відноситься до другої групи.

Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних
днів з дня публікації у Лімнянську сільську раду (Львівська обл,
Турківський р-н, с. Лімна).

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї (ВС
020925), від 18.11.2010р., вида-
не відділом у справах сім’ї та
молоді Турківської РДА на ім’я
Дмитра Дмитровича Кльоба,
вважати недійсним.

Загублене посвідчення осо-
би, яка проживала на території
радіактивного забруднення (се-
рія ВІ № 538131), видане 08.07.
1993р. Катеринопільською ОДА
на ім’я Михайла Павловича
Строгана, вважати недійсним.

«ЦІКАВИЙ СВІТ ПРОФЕСІЇ»
 Днями у Турківській районній бібліотеці для дітей відбулася

змістовна профорієнтаційно - інформаційна година на тему: «Ціка-
вий світ професії», в якій взяли участь  юні читачі бібліотеки.   Вони
ознайомилися з широким колом професій та з літературою, яка
знаходиться на полицях книгозбірні,  та  буде корисна їм у виборі
майбутньої  професії.

 Також  в ході цієї інформаційної години  для користувачів бібліо-
теки була організована хвилинка інформації «Тисяча і одна доро-
га». На ній йшлося про професії людей, що працюють поруч, і за
працею яких  діти  мають можливість спостерігати.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Колектив працівників Кривківської сільської ради висловлює щире
співчуття депутату районної ради Михайлу Васильовичу Повханичу
та бухгалтеру сільської ради Євгенії Ярославівні Повханич з приво-
ду тяжкої втрати – трагічної смерті племінника Василя.

Колектив Явірського відділення поштового зв’язку висловлює
щире співчуття листоноші Іванні Олексіївні Бончук з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Члени Бітлянського первинного мисливського колективу глибо-
ко сумують з приводу передчасної смерті члена колективу Івана
Олексійовича Затварницького і висловлюють щире співчуття рідним
і близьким покійного.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття завідувачу ФАПу с. Нижнє Єві Степанівні
Затварницькій з приводу великого горя – передчасної смерті сина.

Родина Анастасії Юріївни Цап зі смт. Бориня та с. Нижній Турів
висловлює щире співчуття Єві Степанівні Затварницькій з приводу
великого і непоправного горя – передчасної смерті сина Івана. Вічна
йому пам’ять.

Педагогічний колектив Боринського НВК висловлює щире співчуття
директору школи Лідії Йосифівні Іжик з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті племінника Миколи.

Колектив Матківського НВК висловлює щире співчуття вчителю
Марії Іванівні Матковській з приводу великого горя – передчасної
смерті брата – Василя Івановича Лазора.

Цього року у змаганнях взяла
участь рекордна кількість учас-
ників - 120 учасників, 68 - у
юнацькому турнірі до 17 років та

УСПІШНИЙ ВИСТУП УЧНІВ
ДЮСШ «ЮНІСТЬ»

У селі Копашново Хустського району Закарпатської області
20 жовтня 2018 року відбувся традиційний турнір з шашок
«Надії Карпат».

52 - у дорослому.
Серед юних спортсменів успі-

шно виступили шашкісти Туркі-
вської ДЮСШ «Юність» (тренер

за сумісництвом Богдан Мос-
каль, директор Василь Ціко).
Так 11-річна Ірина Малетич у
юнацькому турнірі серед 68
учасників розділила 1-2 місце з
набагато старшим шашкістом із
Виноградова і лише в додатко-
вому матчі програла, однак одер-
жала призи за 2-ге загальне
місце та перше місце серед
дівчат до 13 років. Андрій Кузьо
одержав призи за 3-тє загальне
місце та перше місце серед
хлопців до 13 років, а Софія Ма-
русяк показала кращий резуль-
тат серед дівчат до 10 років.

У дорослому турнірі впевнено
перше місце посів 16-річний
Богдан Роман із Іршави. Вихова-
нець Анатолія Вайди набрав 8,5
очка із 10 можливих (суддівство
велось по шаховій програмі).
Другим став Микола Кошілко із
Тячева - 7,5 очка. По 7 очок на-
брали Микола Коперльос із Бич-
кова Рахівського району, Богдан
Москаль із Турки, Михайло Рішко
із Ужгорода та Василь Тіводор
із Виноградова. Комп’ютер за
сумою коефіцієтів Бухгольца
вивів на третє місце Миколу Ко-
перльоса. Серед жінок у дорос-
лому турнірі кращою стала юна
Катерина Мойсей із Іршави.
Переможці серед юнаків та
дівчат та кращих двадцять
гравців дорослого турніру були
нагороджені медалями, грамо-
тами та подарунками, які їм вру-
чили голова федерації шашкових
ігор Закарпаття Анатолій Вайда,
Копашнівський сільський голо-
ва Юрій Гангур та помічник на-
родного депутата України Пав-
ла Балоги Василь Молнар.
Всі учасники вдячні організато-
рам за турнір, культурну програ-
му та смачний обід.

Василь ПОТОЧНИЙ.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї (ВС
067167 від 29.10.2013р.), вида-
не відділом у справах сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА на ім’я Ва-
силини Миколаївни Лемко, вва-
жати недійсним.

Загублений військовий квиток (НК 6424501), виданий Турківсь-
ким РВК 17.09.1993р. на ім’я Дмитра Васильовича Дрича, вважати
недійсним.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ВС 044593
від 27. 07. 2011 р.), видане відділом у справах сім’ї та молоді Туркі-
вської РДА на ім’я Руслана Ілліча Ільницького, вважати недійсним.

 У магазин «Меблі» (м. Турка)
потрібен на роботу водій (з
власною машиною)  розвозити
меблі по селах.

Телефон для довідок:
0676767950. Марія Леонідівна.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови райдержадміністрації

 від 17.10.2018р., № 236

Про початок опалювального сезону 2018-19 років у закладах
освіти, охорони здоров’я, культури району та інших споживачів

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», у зв’язку із зниженням середньодобової температу-
ри зовнішнього повітря, враховуючи листи відділу освіти районної
державної адміністрації від 16 жовтня 2018 року, №859, Турківської
комунальної центральної районної лікарні –  від 16 жовтня 2018
року, №257/01, Боринської комунальної міської лікарні –  від 16
жовтня 2018 року, №40:

1. Встановити початок опалювального сезону для дитячого
відділення Турківської комунальної центральної районної лікарні,
лікувального корпусу Турківської комунальної центральної район-
ної лікарні,  Боринської комунальної міської лікарні, Турківського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний зак-
лад  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», Турківської
гімназії №1 ім. О. Ільницького, ДНЗ м. Турка №1, ДНЗ м. Турка №2,
ДНЗ м. Турка №3, ДНЗ смт. Бориня, ДНЗ с. Верхня Яблунька,  ДНЗ с.
Ільник ( далі – заклади) - з 17 жовтня 2018 року.

2. Встановити початок опалювального сезону для населення та
інших категорій споживачів з 24 жовтня 2018 року.

3. Копію розпорядження подати департаменту розвитку та експ-
луатації житлово-комунального господарства обласної державної
адміністрації.

4. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструкту-
ри районної державної адміністрації (Сподарик О.В.) інформацію
про запуск котелень подати електронною поштою департаменту
розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства об-
ласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першо-
го заступника голови районної державної адміністрації Яворського
М.М.

 Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської РДА.


