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ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 4 ãðí.

У цю чудову літню днину завітало свято до нашого педагогіч-
ного колективу. 4 червня відзначила свій прекрасний, благо-
словенний ювілей надзвичайно добра, щира, високодуховна,
шляхетна та інтелігентна людина, вмілий і талановитий керів-
ник, мудрий наставник – директор Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. Ро-
манія Михайлівна Паленичак.

Шановна і дорога ювілярко! Бути хорошим начальником дано
не кожному, але нашому колективу з Вами дуже пощастило!
Це справжній талант –  бути професіоналом своєї справи. Ви,
як справжній капітан, що стоїть біля штурвалу нашого колекти-

ву – корабля.
У ювілейний день народження

щиро вітаємо Вас.
Хай пахучим цвітом стелиться

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

ров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумува-

ти.
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Коханого і люблячого чоловіка, дорогого і турботливого тату-
ся, дбайливого дідуся, доброго свата – Федора Миколайовича
Масендича, жителя с. Закіпці, із 70-річчям,  яке святкує 7 чер-
вня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина
Марія, дочка Оксана, зять Анатолій,  син Ігор, невістка Галина,
онуки Павло, Андрій, Орест, Марія-Тетяна, Злата, свати Анна,
Петро та Ольга і бажають ювіляру кожен день зус-
трічати у гарному настрої та з міцним здоров’-
ям. Хай завжди буде безліч можливостей для
здійснення мрій та тисячі причин для щирої
радості.

Вклоняємось Вам низько до ніг,
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгії роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
А Господь дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

У ці теплі, літні, сонячні дні святкує свій 90-річний ювілей
добра і щира, мудра і доброзичлива, інтелігентна і усіма шано-
вана жінка – Ніна Іллінічна Романів.

Шановна і дорога Ніно Іллінічно!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди ювілею! Це непересіч-

ний, знаковий рубіж, з якого повніше і найкраще видно прой-
дене, його плоди та підсумки – життєві, професійні.

Доля дарувала Вам активне, багате і  цікаве життя. За Ваши-
ми плечима славний життєвий шлях, сповнений сумлінної праці
і багатолітнього досвіду. Дозвольте побажати у день Вашого
народження міцного здоров’я, міцності духу і наснаги для
здійснення усього задуманого. Щоб всі Ваші справи були не

підвладні часу та зміні поколінь. Нехай тепло і
затишок родинної оселі надійно захищають

Вас від життєвих негараздів. Многая і бла-
гая Вам літ!

Таке суцвіття літ не кожен назби-
рає,

Такий великий скарб не кожен осяг-
не.

А молодість човном все далі
відпливає,

І серця ніжних струн лиш іноді тор-
кне.

Тож вклоняємось Вам, шановна,
низько до ніг,

І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За людяність, щирість – на довгії роки!

З повагою – сім’ї Борисенко і Кінь.

16 червня, о 15:00 год., в культурному центрі «Україна»(кі-
нотеатрі) м. Турка виступатиме державний заслужений академ-
ічний український народний хор ім. Г. Верьовки. Вартість квит-
ка -100 грн. Квитки можна придбати у касі кінотеатру.

Верховний Суд прийняв рішення на
користь обов’язкової вакцинації

Мешканка Славути програла розгляд у Верховному Суді з дитячим садочком, який відмовив
у відвідуванні її нещепленій дитині. Рішення Верховного Суду від 17 квітня було оприлюднено в
судовому реєстрі в травні.

У вересні 2016 року сина позивачки прийняли в дитячий садок без обов’язкового щеплення проти
дифтерії, коклюшу та правця, яку роблять у 18 місяців, через відсутність вакцини. Упродовж жовтня
2016 року - червня 2017 року дитина не відвідувала навчальний заклад, а коли мама вирішила повер-
нути її в садок, їй відмовили в прийомі.

Однак робити щеплення жінка не стала, пославшись на недовіру до якості вакцини, а замість цього
пішла в суд.

Славутський міськрайонний суд зобов’язав дитячий садок не перешкоджати дитині в здобутті дош-
кільної освіти. Однак Апеляційний суд Хмельницької області скасував це рішення, пославшись на те,
що право на отримання дошкільної освіти нерозривно пов’язане з обов’язком проходити профілак-
тичні щеплення, які гарантують безпеку як самої дитини, так і оточуючих її осіб. Тобто дитина позивачки
не була позбавлена права на освіту, але реалізація цього права вимагала певних дій.

Верховний Суд підтримав думку апеляційної інстанції, вказавши, що в цьому випадку позивач проти-
ставляє індивідуальне право відмовитися від щеплення спільному інтересу суспільства й інших батьків
і їхніх дітей.

«Вимога обов’язкової вакцинації населення проти особливо небезпечних хвороб, виходячи з необ-
хідності охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданим. У даному
випадку превалює принцип важливості громадських інтересів над особистими», - йдеться в рішенні
суду.

«Через обставини цієї справи, право малолітнього сина позивача на освіту в дошкільному навчаль-
ному закладі було тимчасово обмежено у зв’язку з тим, що сама позивачка, не довіряючи якості вакци-
ни (належним чином не мотивувавши свою недовіру, або неможливість застосувати вакцину, якій вона
довіряє), не дотримала календаря обов’язкових щеплень і відмовилася від чергового щеплення», -
вирішив Верховний Суд.

Постанова суду касаційної інстанції набуває чинності з моменту її прийняття, є остаточною і оскар-
женню не підлягає.

Нагадаємо, в календар профілактичних щеплень в Україні включені гепатит B, туберкульоз, кір, па-
ротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, ХІБ-інфекція.

За матеріалами ЗМІ.

 24 травня - початок вису-
вання кандидатів у депутати
від партій за списками, канди-
датів в одномандатних окру-
гах.

До 26 травня Кабмін пови-
нен перерахувати ЦВК кошти
на проведення волевиявлен-
ня.

31 травня мають бути сфор-
мовані окружні виборчі комісії.

До 10 червня партії повинні
провести з’їзди та висунути
кандидатів.

25 червня закінчується реє-
страція.

26 червня відбудеться же-
ребкування і партіям визна-
чать порядкові номери. Потім
буде затверджено форму і
колір бюлетенів. У мажоритар-

них округах прізвища канди-
датів розташовуються за алфа-
вітом.

До 30 червня можна зня-
тись з виборів.

5 липня мають бути ство-
рені дільничні виборчі комісії.

15 липня - останній день
зміни місця голосування.

18 липня - останній день,
коли можна публікувати рей-
тинги.

21 липня - день виборів.
До 5 серпня ЦВК повинна

встановити результати волеви-
явлення.

До 10 серпня підсумки ви-
борів мають бути оприлюднені
офіційно.

До 9 вересня має відбу-
тись перше засідання Верхов-
ної Ради дев’ятого скликання.
Згідно з Конституцією, новооб-
рана ВР збирається на перше
засідання протягом 30 днів від
оприлюднення результатів ви-
борів.

ÂÈÁÎÐ×² ÏÅÐÅÃÎÍÈ ÑÒÀÐÒÓÂÀËÈ
СКОРО ПОЛЛЮТЬСЯ РІКИ

КОМПРОМАТІВ, БРЕХНІ ТА ОБІЦЯНОК
Попри розмови – потрібні в Україні дочасні вибори до Верхов-

ної Ради,  чи ні – процес запущено, і його не зупинити. Відбу-
дуться вибори, згідно із діючим законодавством, без внесення
жодних змін. Особлива увага людей прикута до питання: хто
ж балотуватиметься в мажоритарних округах? Щодо нашо-
го, 125-го виборчого округу, розмови ведуться наразі, як
мінімум, про п’ятьох кандидатів: теперішнього депутата Вер-
ховної Ради України Андрія Лопушанського, головного лікаря
Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гичку,  колишнь-
ого депутата від нашого округу від ВО «Свобода» Андрія Тяг-
нибока,  керівника благодійної організації «Фонд допомоги ма-
лозабезпеченим сім’ям, учасникам АТО та їх родинам» Володи-
мира Саврука та голову Старосамбірської районної ради Те-
тяни Терлецької. Хоча, очевидно, до 25 червня, коли закінчить-
ся реєстрація, їх буде не менше десятка. А наразі подаємо ка-
лендар виборчої кампанії.
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Відділ освіти і профспілкова організація працівників осві-
ти і науки щиросердечно вітають із ювілейним днем народ-
ження директора Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. Анелію Іван-
івну Блажівську і бажають  шановній ювілярці міцного здо-
ров’я – з роси і води,  поваги від людей, тепла і любові від

рідних,  життєвого оптимізму, миру, благополуччя, Божого
благословення на довгі і щасливі роки життя.

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,
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла!

Відділ освіти і профспілкова організація працівників осві-
ти і науки від щирого серця вітають із ювілейним днем на-
родження директора Кривківської ЗОШ І-ІІ
ст. Романію Михайлівну Паленичак і бажа-
ють шановній ювілярці прожити довгий вік
– у міцному здоров’ї, радості, мирі, добрі і
достатку, Божій опіці і благословенні.

Ювілей життєвий – то не просто свя-
то,

То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг!

Дорогу, люблячу, рідненьку і турботливу матусю, найдобрі-
шу бабусю – Марію Йосипівну Бігун, жительку м. Турка, з днем
народження, який відсвяткувала 4 червня, від щирого серця

і з великою любов’ю вітають дочки
Олена і Галина, зяті Іван і Роман, ону-
ки Євгеночка, Мартуся, Даринка і Со-
фійка і бажають їй міцного здоров’я,
Господнього благословення на многії
і благії, даровані Богом літа.

Тебе, наша люба, добра, єдина,
З любов’ю вітає вся наша роди-

на.
Дякуєм за серце, чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з

нас,
За добру пораду, привітну усмі-

шку –
Спасибі від кожного з нас!
Щоб здоров’я було, щоб жила-не

тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.
Багата душею, метка, роботяща,
Живи довго, рідна, бо Ти  в нас – найкраща!

Дорогу матусю, кохану дружину, та просто чарівну жінку –
Стефанію Дмитрівну Гошовську, жительку с. Явора, з юві-
леєм – 50-річчям – сердечно вітає її любляча сім’я: чоловік
Дмитро, син Роман, донька Галина, зять Тарас та  внук Ти-
мофійчик, що обожнює свою бабусю. Рідні щиро бажають
ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла, душевного за-
тишку та довгих років життя.

Рідна наша, найдорожча,
Прийміть вітання з ювілеєм.
Хай радісно іскряться очі,
А в них натхнення та ідеї…
Біжать роки, а з ними час…
Та він кориться Вашій вроді.
Вдягнув найкращу із при-

крас,
А саме мудрість Вашим

скроням.
І посмішка вустам так ли-

чить,
Всі барви світу до лиця…
Хай доля Вам здоров’я зи-

чить,
Про це благаємо Творця.
Нехай Господь Вас береже
Від всіх недуг і від нещастя,
Душевний спокій Вам несе,
І будуть сльози лиш від щастя.

Депутатські обов’язки:
У Верховній Раді України

Андрій Лопушанський є Головою
підкомітету з питань газової,
транскордонної галузі та політи-
ки газопостачання, членом по-
стійної делегації в ПАРЄ (м.
Страсбург), членом груп міжпар-
ламентських зв’язків з Республ-
ікою Польща, Республікою Кенія,
Азербайджанською, Французь-
кою, Індонезійською Республіка-
ми, Китайською Народною Рес-
публікою, Сполученими Штата-
ми Америки, Державою Ізраїль
та Королівством Нідерландів.

Під час виконання депутатсь-
ких обов’язків Андрій Ярославо-
вич максимум зусиль приділяв
роботі в ПАРЄ, де з іншими чле-
нами української делегації дом-
ігся введення санкцій проти Росії
як держави-агресора. З цією
метою ним неодноразово
організовувались зустрічі деле-
гатів ПАРЄ та членів урядів євро-
пейських держав із представни-
ками української молоді, духів-

ництва, членами сімей загиблих
та постраждалими учасниками
АТО.

Законодавча діяльність:
За 4,5 роки депутатської

діяльності народним депутатом
було підготовлено та зареєст-
ровано 114 законодавчих актів,
що стосуються його депутатсь-
ких обов’язків та різних сфер
господарської діяльності, зок-
рема деякі з них (за номером
реєстрації проекту):

1057 – «Про внесення змін до
деяких законів України щодо
порядку притягнення до кримі-
нальної відповідальності народ-
ного депутата України за вчинен-
ня корупційного правопорушен-
ня»;

2966 – «Про національну ко-
місію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг»;

3038 – Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України
(щодо упорядкування системи
надходження та використання
коштів із рентної плати за кори-
стування надрами);

4014 а – Про внесення змін
до Закону України «Про джере-
ла фінансування дорожнього
господарства України» щодо
удосконалення механізму

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÀÍÄÐ²ß

ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÎÃÎ
фінансування дорожньої галузі;

4835-д – Про внесення змін
до деяких законів України щодо
стимулювання використання
побутових відходів як альтерна-
тивного джерела енергії;

6324 – Про внесення змін до
Закону України «Про ринок при-
родного газу» щодо запровад-
ження обліку природного газу в
одиницях енергії;

6439-д – Про внесення змін
до деяких законів України щодо
посилення державних гарантій
для гірських та високогірних на-
селених пунктів;

6690 – Про внесення змін до
статті 3-1 Закону України «Про
оплату праці» щодо збережен-
ня пільг громадянам, які одер-
жали статус особи, що працює,
проживає або навчається на те-
риторії населеного пункту, яко-
му надано статус гірського;

7038 – Про статус та розвиток
гірських населених пунктів в Ук-
раїні;

7038-1 –Про внесення змін до

Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування
митом деяких товарів, направ-
лених на стимулювання залу-
чення інвестицій для розвитку
гірських населених пунктів в Ук-
раїні;

8565 – Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України
щодо створення місцевих фондів
розвитку туризму та пільгового
використання їх коштів;

8609 – Про засади державної
політики у сфері енергетичної
безпеки України;

10124 – Про проведення пар-
ламентських слухань на тему:
«Сучасний стан та актуальні зав-
дання державної політики Украї-
ни у сфері енергетичної безпе-
ки»;

10347 – Про внесення змін до
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо упорядкування законо-
давства про оплату праці в освіті.

Не залишалися поза увагою
народного депутата України
А.Я. Лопушанського й питання,
пов’язані із соціальним захис-
том учасників АТО-ООС та
членів їх сімей, питання вшану-
вання визначних постатей та
подій української історії, вшану-
вання жертв репресій. У зв’яз-
ку з цим, серед інших, були

підготовлені до розгляду й такі
законопроекти:

1669 – Про відзначення роко-
вин утворення Української Го-
ловної Визвольної Ради ( 11-15
липня 1944 року);

5384 – Про внесення змін до
Закону України «Про соціальний
і правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» щодо
психологічної, медико-психоло-
гічної та фізичної реабілітації
членів сімей військовослуж-
бовців, учасників бойових дій та
прирівняних до них осіб;

5427-1 – Про відзначення 75-
річчя створення УПА;

5515 – Про внесення змін до
Закону України «Про соціальний
і правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» щодо
додаткової відпустки військовос-
лужбовцям, окремим категоріям
ветеранів війни для проходжен-
ня психологічної реабілітації;

5556 – Про мови в Україні;
6643 – Про внесення змін до

деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо соціального
захисту військових капе-
ланів під час проведен-
ня антитерористичної
операції;

7130 – Про відзначен-
ня 80-річчя від дня на-
родження Василя Сту-
са» (6 січня 2018 року);

7162 – Про відзначен-
ня 65-річчя від дня на-
родження Квітки Цісик
(у 2018 році);

8033 – Про внесення
зміни до статті 1 Закону
України «Про пенсії за
особливі заслуги перед
Україною» щодо при-
значення пенсій учас-
никам АТО, нагородже-
ним орденом України;

8603 – Про відзначен-
ня на державному рівні
75-х роковин початку
депортації автохтонних
українців з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини,

Підляшшя, Любачівщини, Захід-
ної Бойківщини у 1944- 1951рр.
(у 2019 році);

9154 – Про внесення змін до
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо покращення умов пен-
сійного забезпечення учасників
АТО та членів сімей Небесної
Сотні;

9095 – Про внесення змін до
Закону України «Про відновлен-
ня прав осіб, депортованих за
національною ознакою» щодо
визначення депортованими гро-
мадян України, які у 1944-1951
роках були примусово пересе-
лені з території Польської На-
родної Республіки.

Народним депутатом була
підготовлена значна кількість
законопроектів з галузей еко-
логії, лісового господарства, за-
лізничного транспорту, ринку
електричної енергії, діяльності
кредитних спілок, безпеки до-
рожного руху, регулювання
ринків фінансових послуг, безпе-
ки використання ядерної енергії
та багатьох інших. Також було
подано 30 пропозицій до попра-
вок, що стосувалися українських
законодавчих актів. Детальніше
з ними можна ознайомитися на
сайті Верховної Ради України.

Наталія ГОШІВСЬКА,
помічник депутата.
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Мама, сестри – Ольга  з чоловіком
Степаном, Галина з чоловіком Вікто-
ром, племінни-
ки Петро, Сте-
пан з дружи-
ною Наталею і
дітьми Мико-
лою та Іванком,
Д м и т р о ,
Віталій, На-
зарій щиросер-
дечно вітають  з
ювілеєм дорогу
і люблячу донь-
ку, сестру і цьо-
цю – Стефу
Дмитрівну Го-
шовську – і  просять у Господа, аби
дарував їй міцне здоров’я, світлу
радість, достаток, Своє благословен-
ня і опіку на довгі і щасливі роки жит-
тя.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші сло-

ва:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш

вік.
Хай злагода буде, хай буде лю-

бов,
Хай тисячу раз повторяються

знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у

житті!

– Я ніколи не приховував і давно
відстоюю позицію, що на Турківщині має
бути одна, більш-менш спроможна, гро-
мада. І не тому, що я хочу й дальше, як
дехто висловлюється, залишитися в кріслі
представницького органу. Хто буде голо-
вувати в турківській громаді, визначать
люди. Я раніше вже наводив аргументи
на користь однієї громади. Йшлося про
можливі проблеми з кадровим забезпе-
ченням, приміщеннями, та й значними
непорозуміннями між сьогоднішніми
сільськими радами. Зокрема в питаннях:
а чому ми маємо приєднуватися, а не до
нас? І таке інше. Сьогодні аналізуючи
фінансову підтримку районним бюдже-
том усіх без винятку громад, в тому числі
селищної та міської, і далі стою на по-
зиції – найоптимальніше нам підходить
одна громада. На території району з-
поміж усіх сільських рад є лише одиниці,
які так-сяк дають собі раду. Всі решта не
те що на соціально-економічний розви-
ток, а навіть й на заробітну платню не
можуть заробити. І якщо створити з них
об’єднану громаду, то фінансове стано-
вище аж ніяк не поліпшиться. Навіть в
елементарному. Вони не зможуть забез-
печити співфінансування будь-якого про-
екту, не кажучи вже про реалізацію осо-
бистого. А, як відомо, без співфінансуван-
ня сьогодні ні обласний, ні державний
бюджети коштів не виділяють. Громада
просто не зможе вишукати , нехай дек-
ілька десятків тисяч, на будівництво не-
величкого місточка чи завезення гравію
на дорогу, придбати пальне для екска-
ватора, щоб почистити водостічні кана-
ли, – каже Володимир Лозюк.

– До речі, в цьому контексті хочу за-
питати про програму «Розвиток ко-
мунальних доріг Турківського району»
яку вже декілька років поспіль прий-
має районна рада. Наскільки вона
ефективна?

– Наш район чи не єдиний в області, де
таку програму приймають і вона успішно
діє. Якщо проаналізувати її за три роки,
то бачимо ріст виділених коштів. У 2017-
му на неї було передбачено 176 тис. грн.,
у минулому році – 375 тис. грн., а в 2019-
му – 500 тис. грн. Звичайно, враховуючи
вартість дорожного будівництва, розумі-
ємо, що кошти не такі вже й великі, але є
динаміка, і казати, що керівництво райо-
ну не звертає увагу на віддалені села, це
неправильно. Недавно ми розділили
кошти на комунальні дороги, і думаю, що
головам сільських рад таки вдасться за
них щось зробити.

– Напевно й Вам доводилося чути від
деяких сільських голів, депутатів
районної ради, що кошти на кому-
нальні дороги розподіляють неспра-
ведливо.

– Звичайно, говорити можна будь-що,
але запевняю, що розподіл проводиться
публічно і прозоро. Профільна депутатсь-
ка комісія розглядає всі листи від громад
і, як правило, рекомендує сесії в прин-
ципі порівну поділити кошти. Інше питан-
ня: є сільські голови, які не спромоглися
підготувати листа з проханням виділити
фінансування, а коли кошти розподіле-
но, звинувачують всіх і вся, а про свою
байдужість навіть і не згадують. Так, є
сільські ради, що кошти не отримали, але
вина в цьому не районної ради, а вик-
лючно сільських голів. До слова, ми пост-
ійно допомагаємо в ремонті доріг і

міській раді, хоча ро-
зуміємо, що відре-
монтувати всі міські
дороги надто склад-
но. Це я до того, що
іноді нас звинувачу-
ють, мовляв, районна
рада лише вставляє
палиці в колеса. Це
не так. Ми маємо по-
вагу до міста.

– Коли мова зайш-
ла про співпрацю
районної ради з
місцевими громада-
ми, то хотів би за-
питати: якби район
виграв 50-60 мікроп-
роектів обласної
ради, чи вистачило б коштів на
співфінансування у районному бюд-
жеті?

– Думаю, що так. Не було жодного ви-
падку, коли б ми відмовили, або ж про-
ігнорували ініціативу громади. Мікропро-
екти – це найбільший обсяг видатків рай-
онної ради, коли йдеться про розбудову
закладів соціально-культурної сфери.
Правда, ми чомусь не можемо підняти-
ся вище 45 написаних проектів. У свій час
починали з 33-х, виграли 32. У минулому
році написали 45, виграли 14, в тому числі
з міською радою. В цьому році написали
43, виграли 22. Я вважаю, що мікропро-
екти – це дієвий механізм в розвитку гро-
мад, коли на місцях керівники вирішують,
що в першу чергу треба відремонтувати –
Народний дім, ФАП, чи школу? Ми завж-
ди виділяємо 50 відсотків від вартості
проекту. І, відповідаючи на ваше запитан-
ня, хочу запевнити: скільки буде проектів,
стільки й профінансуємо. Це для нас
принципово.

У районі є сільські ради, які щорічно
беруть участь в конкурсах, пишуть по де-
кілька проектів і виграють. А є й такі, що
жодного разу не спробували зробити
щось корисного для села. На мою думку,
мікропроект – це такий собі градусник
(громада зацікавлена в розвитку села, чи
ні?). Якщо є інтерес до змін, ми завжди
знайдемо можливість допомогти.

У районі діє близько 40 програм роз-
витку установ та організацій та ще півто-
ра десятка перехідних. Стосуються вони
фінансування різних сфер діяльності. Це
і розвиток тваринництва, розвиток місце-
вого самоврядування, боротьба з борщі-
вником Сосновського, підтримка дитячих
ініціатив, учасників АТО, дітей-сиріт, пра-
воохоронних органів, прикордонників і т.
ін. Це я до того, що дехто каже, що район-
на рада не має співпраці з відокремле-
ними підрозділами державних установ та
мало цікавиться життєдіяльністю райо-
ну.

– Володимире Омеляновичу, а куди
сьогодні йдуть найбільші видатки?
Наші читачі з місцевих громад про це
мало знають.

– Якщо говорити про обсяги виділе-
них коштів з різних бюджетів, то найбіль-
ше за три останні роки скеровано на Ли-
бохору. Це майже 30 мільйонів гривень.
Тут, як відомо, будують школу, лікарську
амбулаторію, ремонтують Народний дім.
2 млн. 150 тис.грн. – на Лімну, 1 млн. 450
тис. грн. – на Присліп, більше мільйона
гривень – на Гусне, 9 млн. 230 тис. грн. –
на Вовче, 1 млн. 300 тис. грн. – на Ільник,

2,5 млн. грн. – на Турку, 1 млн. 080 тис.
грн. – на Ясінку, 1 млн. 260 тис. грн. – на
Сянки. Ці цифри я називаю для того, щоб
читачі могли зрозуміти, що ці кошти сто-
відсотково виділила не районна рада,
однак вона дала співфінансування 5 чи
10 відсотків.

Взяти хоча б Сянки, там сільський го-
лова Степан Василечко, учасник АТО,
взявся й підняв з руїн Народний дім: пе-
рекрито дах, зроблено фасад, проведе-
но внутрішній ремонт, залишилося лише
опалення. Це той випадок, коли є ініціа-
тива, а відтак і результат. Лише добре

слово можу сказати про роботу
Мохнатського сільського голо-
ви Олега Павка. Він своїми си-
лами практично завершує ре-
монт приміщення для лікарсь-
кої амбулаторії. Щороку бере
участь  в конкурсі мікропроектів
громада с. Матків. Тут вдалося
відремонтувати школу, Народ-
ний дім, комунальні дороги.
Треба відзначити і добру робо-
ту Гусненського сільського го-
лови Івана Ільницького. Можна
й ще наводити приклади ефек-
тивної та плідної роботи інших
сільських рад, але найоб’єктив-
ніше це зроблять представни-
ки відповідних місцевих громад.
Ми завжди готові підтримати
будь-яку добру ініціативу. І це

засвідчують цифри. Немає жодної
сільської ради, та й практично установи
та організації, які б не отримали від нас
фінансову допомогу.

Інше питання, що в мене є зауваження,
а чи навіть претензії, щодо конкурсного
відбору мікропроектів комісією обласної
ради. В цьому році ми погодили з депу-
татами обласної ради, керівництвом РДА,
написали проект на ремонт дитячого са-
дочка в одному з населених пунктів, який
відвідує близько 40 дітей. Там конче по-
трібно провести ремонт, прибрати цвіль
із стін, щоб діти могли комфортно й без-
печно проводити час. Але, на мій вели-
кий подив, хтось вирішив, що цього не по-
трібно. Проект виграв Народний дім. Я
так розумію, що в такий спосіб хтось з
керівників розрахувався за підтримку
політичної сили на виборах. Мене це
дивує.

– Володимире Омеляновичу, іноді
чуємо зауваження щодо якості вико-
наних робіт в часі реалізації проектів.

– Очевидно, в тому є сенс. Не завжди
приватні підприємці сумлінно відносять-
ся до довіреної їм роботи. Але мене дивує
інше, що хтось реалізовуючи свої заба-
ганки, а може й навіть, маючи приватний
інтерес, заводить в район для виконан-
ня ремонтних робіт чужі фірми. Я розу-
мію, коли роботи виставляють на тендер,
чи на Прозоро, але коли йдеться про до
порогові закупівлі, то тут однозначно ви-
конання робіт слід віддавати місцевим
підприємствам. Таким чином в районі
залишиться податок на доходи з фізич-
них осіб, інші податкові надходження. А
якщо вже роботи виконує чужа фірма, то,
будь ласка, зареєструйтеся на Турківщині
та працюйте. В цьому плані питання
принципове. І тут не може бути комп-
ромісів. А то виходить, що голова
сільської ради та місцева громада зібра-
ли кошти, вклавши в проект свою долю, і
домовилися з підрядником про виконан-
ня робіт, тут на тобі – прийшли чужі. Хочу
наголосити, що в часи реалізації будь-
якого проекту сільський голова має пра-
во (тим більше, це його обов’язок) ціка-
витися, як ідуть справи і навіть вимагати,
щоб роботи проводилися якісно. Повірте,
якщо ми самі, і кожен зокрема, не дба-
тимемо про розвиток громади і Турків-
щини загалом, то ніякі добрі дядьки не
прийдуть та не зроблять для нас Швей-
царію. Наш район – це наша відпові-
дальність, і найголовніше, перед прий-
дешніми поколіннями. Що залишимо їм,
так нас і оцінять.

Розмову вів Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÅ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ, ÒÀÌ ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Районна рада завжди готова підтримати тих, хто

турбується про розвиток громади
Президентські вибори 2019 року вже стали історією. Хоча всі розуміють, що

суспільство живе очікуванням, вірою в реальні переміни практично в усіх сфе-
рах життя. Буде успіх, а чи розчарування, – покаже час. Хоча, як свідчить істо-
рія, Україна вже майже 30 років експериментує.

За неповних два місяці матимемо можливість обирати Верховну Раду Украї-
ни. Таку, щоб згодом не нарікати. Краще зараз пройнятися відповідальністю й
проголосувати так, щоб не жалкувати. Щоб не «по приколу».

А ось в наступному році, як кажуть політики, в Україні має завершитися
адміністративна реформа, а відтак нам доведеться вибирати представників
місцевої влади. Для Турківщини важливо, чи залишиться район однією цільною
громадою, а чи стане дві, або й, як дехто пропонує, чотири: Турківська, Бо-
ринська, Верхньовисоцька та Нижньояблунська. Власне це запитання ми адре-
суємо голові Турківської районої ради Володимиру Лозюку, який, як відомо, є
прихильником однієї громади.

Вигнав пільговика
з маршрутки –

отримай штраф
2550 гривень

Верховна Рада прийняла проект За-
кону про внесення змін до статті 133-
1 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення щодо посилен-
ня відповідальності за безпідставну
відмову у пільговому перевезенні ок-
ремих категорій громадян (№10004).

Про це повідомляє Міністерство у спра-
вах ветеранів України.

Цим законопроектом пропонується
внести зміни, що передбачають
збільшення санкцій за безпідставну
відмову з боку водіїв щодо пільгового пе-
ревезення громадян, що передбачаєть-
ся законом, в розмірі 150 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян – 2550
гривень.

Слід зазначити, що на сьогодні адміні-
стративний штраф за безпідставну відмо-
ву від передбаченого законом пільгово-
го перевезення громадян становить 8
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, тобто лише 136 гривень.

Колектив фінансового управління
Турківської РДА щиросердечно вітає
з ювілейним днем народження на-
чальника відділу бухгалтерського об-
ліку, звітності і господарського забез-
печення Стефу Дмитрівну Гошовсь-

ку і бажає шановній
ювілярці міцного

здоров’я, гарно-
го настрою, ве-
ликого щастя,
успіхів у роботі,

родинного за-
тишку та здійснен-

ня усіх життєвих
мрій і сподівань.
Хай квітне доля у

роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем

ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна

мить
І благодать Господня з Вами

буде.
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Як на мене, цей вислів вели-
кого американця стовідсотково
стосується й 70-річної ювілярки,
директора Кривківської ЗОШ І-ІІ
ступенів Романії Паленичак. Ще
в дитинстві вона вимріяла ( а
згодом й обрала) одну з найве-
личніших та надзвичайно по-
трібну та відповідальну про-
фесію вчителя, і багаторічною
сумлінною працею заслужила
повагу не лише в колективі та
місцевій громаді, а й у великій
 педагогічній родині Турківщини.
Її життєва енергія, фаховий
досвід педагога і керівника є
цінними для молодих колег, що
також присвятили себе дітям.
Володіючи ґрунтовними знання-
ми, вона люб’язно дає мож-
ливість запалити від них свої
промінчики колегам.

Поряд із чисто професійними
якостями, Романії Михайлівні
притаманні й високі людські:
щирість, доброта, вміння слуха-
ти і почути, робити висновки та
порадити. А ще – інтелігентність
та шляхетна вишуканість.

Народилася вона в с. Верхнє
Висоцьке, у далекому повоєнно-
му 1949 році, в час, коли приро-
да обдаровувала землю ніжним
літнім сонечком, в променях
якого купалися буйні сади та
виблискувала швидкоплинна
річка Стрий. Посеред чудового
карпатського різноманіття зро-
стала щедро нагороджена кра-
сою, доброю вдачею і маленька
Романія. Вона була другою ди-
тиною в сім’ї. Батьки, окрім неї,
виховали ще шестеро дітей. Всі
– роботящі, відповідальні одне
перед одним. Батько повернув-
ся з фронтів Другої світової війни
інвалідом – без ноги, а тому діти,
що з кожним днем доросліша-
ли, завжди і у всьому допомага-
ли у господарстві. Поміж хатньою
роботою та роботою на полі,
Романія завжди знаходила час і
для навчання. Їй легко давали-
ся шкільні дисципліни, а особ-
ливо відзначалася деклама-
торським та танцювальним хис-
том. На уроках зосереджено й
уважно слухала педагогів-на-
ставників і потайки мріяла бути
схожою на них, щоб також нести
у світ добре, розумне, вічне.

Минали дитячі роки, успішно
закінчивши у 1966 році десяти-
річку, їй як доброму випускникові
запропонували роботу діловода
в рідній школі. Поступати на ста-
ціонар до вузу не було можли-
вості, адже помер батько, а їй,
як старшій серед дітей, довело-
ся брати велику відпові-
дальність за виховання молод-
ших. Відпрацювала діловодом 4
місяці, а у жовтні тодішній заві-
дувач відділу освіти Орест Ор-
тинський, після співбесіди з ге-
роїнею моєї розповіді, запропо-
нував їй посаду вчителя почат-
кових класів у с.Кривка. Практич-
но одночасно Романія поступає
на заочне відділення Дрого-
бицького педагогічного універ-
ситету ім. Івана Франка за спец-
іальністю українська мова і літе-
ратура. Згодом педагогічна стеж-
ка на один рік привела її до
рідного села у початкову школу.
Пригадуючи пройдений шлях,

ÍÀÂ×ÀÒÈ ² Â×ÈÒÈÑß
Два незмінні правила справжнього педагога і

наставника Романії Паленичак
Якось видатний американець, мультимільярдер, видавець

та колекціонер творів мистецтв, який не соромився бути
багатим, Майкл Форбс сказав: «Успіх приходить до того, хто
робить те, що найбільше любить». І хоча його слова стосува-
лися здебільшого людей, що вміють заробляти гроші, не менш
актуальними вони є  і для тих, хто, обравши улюблену про-
фесію, заслужив шану і визнання.

Романія Михайлівна розповідає,
що тоді в першому класі було 33
учні, зараз, для прикладу, в
Кривці вперше сяде за парти
лише троє дітей.

Після трьохрічної роботи з уч-
нями початкових класів, моло-
дий педагог освоює роботу й зі

старшокласниками. Викладати
довелося різні предмети. Завж-
ди відносилася до своєї роботи
віддано і щиро, з розумінням
того, що від педагога у значній
мірі залежить доля людини, по-
чинаючи з вибору професії і зак-
інчуючи життєвою позицією в
суспільстві. Сьогодні їй важко
пригадати, скільком сотням
дітей проторувала дорогу в Краї-
ну Знань, часто нарівні з бать-
ками прищеплюючи їм любов до
всього того, що називається доб-
ром, навчаючи життєвих премуд-
ростей. За це колишні вихованці,
а сьогодні уже дорослі, з відпов-
ідним статусом у суспільстві,
щиро дякують їй під час вечорів
зустрічі, та й у приватних бесідах.
Відповідно, й вона гордиться
ними, незалежно від того, як
влаштувалися в житті. Важливо,
щоб вони були чесними, добри-
ми, прикладом для наслідуван-
ня. Коли так, то вважає, що її пе-
дагогічна праця не пішла намар-
но. Добрим словом заслужений
педагог згадує Олексія Мельни-
чина, який сьогодні живе на За-
карпатті, Миколу Полупана, що
мешкає у Львові, на жаль, уже
покійного) Василя Лазора та ба-
гатьох-багатьох інших.

У час горбачовської перебудо-
ви, у 1987 році, відділ освіти дов-
ірив Романії Михайлівні очолити
Кривківську ЗОШ. Клопотів, зро-
зуміло, додалося. Приміщення
школи – старе, переобладнане
з попівства. Учням доводилося
вчитися у дві зміни.. Власне тоді,
маючи підтримку керівництва
місцевого радгоспу та чоловіка
Івана Паленичака, з яким по-
знайомилася та побралася ще
у 18-річному віці, вирішила буду-
вати нову школу. Хоч і не без-
проблемно, але це їй вдалося.
В результаті покращився на-
вчальний процес, педагогам та
дітям стало, відповідно, набага-

то легше працювати та вчитися.
Сьогодні, маючи у життєвій

скарбничці 52 роки педагогічно-
го стажу, Романія Михайлівна
може об’єктивно порівнювати
школу 30-річної давності і тепе-
рішню. Надзвичайно турбує її те,
що діти мало читають, та й до
навчання відносяться не з таким
запалом, як колись. Посеред
них немає навчального супер-
ництва, яке раніше стимулюва-
ло дітей знати більше. Зараз діти
сидять у телефонах, якісь понурі,
байдужі. Та й серед педагогічних
працівників нема завзяття до

роботи. Колись, пригадує
моя співрозмовниця, вчи-
телі сиділи з учнями після
уроків по 3-4 години і таки
домагалися того, щоб урок
був засвоєний. Зараз це й
на гадку нікому не спаде.
Тай невідомо, як би відре-
агували батьки, якби їхню
дитину залишили після
уроків. Часи змінюються і
досить часто міняються не
на краще. У школі надзви-
чайно ускладнені на-
вчальні програми, дітям
пропонують вчити багато,
але чомусь все виходить,
що роблять вони це не дос-
конало, а поверхнево.
Хоча поряд з цим Романія
Михайлівна розуміє, що в
життя приходять нові пра-
вила, нові звичаї та нові ме-
тодики. Хотіло б ся, щоб
вони приносили користь
для школи та суспільства
загалом.

Доброю опорою, надійним
порадником упродовж всього
життя для Романії Михайлівни
був чоловік Іван Миколайович,
який, на жаль, два роки тому
відійшов до небесних палат. Але
нічого не вдієш, така життєва
проза. Але радіє серце матері і
бабусі за дітей, онуків та не-
вісток, які часто навідуються до
її оселі, коли треба – допомага-
ють. Син Богдан закінчив медич-
ний університет й сьогодні актив-
но й успішно займається нетра-
диційною медициною у Дрого-
бичі. Також на Дрогобиччині
живе й інший син, Роман, і тру-
диться лісничим у с. Лішня. З
дитинства він любив природу й
надзвичайно бережливо ставив-
ся до неї, власне тому й обрав
професію лісівника, яка принес-
ла йому шану та визнання. В смт.
Оброшино замешкав син Олек-
сандр. Щоправда, щотижня при-
їздить до рідного села, де в
місцевій школі викладає
фізкультуру. Тішать бабусю й
шість онуків та правнучка Анна.
Коли всі разом збираються в
батьківській оселі, для Романії
Михайлівни – справжнє свято,
під час якого є що доброго зга-
дати, поділитися успіхами та
планами на майбутнє.

Велику вдячність висловлю-
ють своєму керівнику й настав-
нику члени невеликого, але
дружнього педагогічного колек-
тиву, наголошуючи, що Романія
Михайлівна завжди щиро нама-
галася вкласти в дитячі душі од-
ночасно з міцними знаннями,
які рясно проростали в життєвих
успіхах вихованців, ще й пра-
вильні моральні принципи, без
яких людина, навіть з добрим
привілейованим суспільним
становищем, є убогою. Адже
правильно виховати людину оз-
начає визначити долю нації.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Жительок села Сигловате – Іванну Дмитрівну  Бугір та Іван-
ну Іванівну Данилів – з днями народження та зі святом Воз-
несіння Господнього щиросердечно вітає Павло. Іменинни-
цям він бажає міцного здоров’я, щастя і святкового настрою.

Нехай вам щасливо у світі живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай щастя і радість приходять до хати,
 Хай доля дарує  вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повело-

ся,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії  літа, на щастя й добро!

Жительку с. Либохора  Оксану Миронівну Миньо з днем
народження, яке святкує 8 червня, щиросердечно вітають
мама Галина, брати Михайло, Микола, Іван; братови Юлія,
Наташа, Оксана; племінники Марина, Михайло, Дмитро, Ти-
мофій, Артем, Каміла і бажають дорогій і люблячій їм людині
міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості в житті, лю-
бові, добра, достатку, Божої ласки і опіки на довгій життєвій
стежині.

Хай стежка життєва радістю квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої долі,
Щирого затишку в серці, і в домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими словами,
 А Бог хай обдаровує довгими літа-

ми.
 У цей прекрасний день нехай квітує

літо,
Життя біжить немовкнучим струм-

ком.
Хай стелиться, немов рушник розшитий,
Здоров’ям, щастям, радістю, добром!

Щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм –  50-річчям
від дня народження –  дорогу сваху, жительку с. Явора Сте-
фу Дмитрівну Гошовську.

Бажаємо дорогій ювілярці здоров’я, великого людського
щастя, родинного тепла, довгих років життя.

З радістю рідненьку сваху
Зі святом вітаєм!
Ми Вам, свахо, в морі щастя
Купатись бажаєм!
Хай здоров’ячко щоденно
Тільки прибуває.
І добро Вашу домівку
Хай не обминає.
Хай задумане здійсниться,
Не болить серденько.
Гріх сьогодні  не напитись
За Вас, дорогенька.
З повагою – свати з Верхнього.

Дорогу і люблячу, добру і турботливу маму, свекруху, тещу і
бабусю – Світлану Мар’янівну Кречківську, жительку с. Ліктів,
з днем народження щиросердечно вітають сини Ігор і Ми-

хайло, дочка Євгенія, невістки Надія і Ма-
рія, зять Віктор, онуки Мар’ян, Іванна, На-
зар, Максим, Сергій і Максим і бажають
дорогій їм людині міцного-міцного здо-
ров’я, великого людського щастя, ро-
динних гараздів і достатку, мирного неба

над головою, рясних Божих благословінь.
Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті.
Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхаються сонце і небо,
Хай Бог береже Вас весь час,
Та іншого  щастя нам більше не треба,
Живіть тільки, рідна, із нами й для нас!

Колектив Кривківської сільської ради сердечно вітає із
ювілеєм умілого керівника, господарника, добропорядну і
надійну людину, директора школи – Романію Михайлівну Па-
леничак – і бажає шановній ювілярці  життєвих сил і енергії,
доброго здоров’я, родинного тепла, сповнення  планів і за-
думів, Божого благословення у всіх справах.

Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя,
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й триво-

ги
Хай Ангел з небес захищає криль-

ми.
До успіху й щастя ведуть всі доро-

ги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми.
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Традиційно зранку, діти, разом зі своїми старшими
наставниками, батьками, дідусями і бабусями, зібра-
лися біля пам’ятника Тарасові Шевченку на міському
майдані. Це були команди
учнів Турківського НВК, Турк-
івської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, Турк-
івського НВК №1, Турківської
гімназії ім. О. Ільницького,
Завадівського НВК та Будин-
ку дитячої та юнацької твор-
чості. Наставники останні
зокрема й відповідали за
проведення свята. У його
програмі  – традиційний кон-
курс малюнка на асфальті
«Літо! Діти! Україна!», флеш-
моб «Волю українським мо-
рякам!», спортивні змагання
«Старт у моєму житті», до-
машнє завдання – конкурс
квіткових композицій, кон-
церт художньої самодіяль-
ності (по два концертні но-
мери від кожної команди) та
різні конкурси, ігри, забави.
До речі, ті, хто був присутній
на святі, висловлювалися
дуже позитивно щодо його
проведення, воно всім спо-
добалося і підняло настрій. Це, напевно, було одне з
найкращих свят, які проводили досі в Турці до Дня захи-
сту дітей.

Відкривала його, як завжди, директор Будинку дитя-
чої та юнацької творчості Софія Багай з надією, що 1
червня стане добрим початком великого змістовного

АВТЕНТИЧНУ
БОЙКІВСЬКУ КУЛЬТУРУ

Ïðåäñòàâèëà Òóðê³âùèíà ó÷àñíèêàì ì³æîáëàñíîãî ñåì³íàðó-ïðàêòèêóìó äèðåêòîð³â ðàéîííèõ
äîì³â òà áóäèíê³â êóëüòóðè Ëüâ³âùèíè òà Îäåùèíè

відпочинку дітей. На свято завітали і виступили  завіду-
вач РМК відділу освіти Турківської РДА Наталія Дуда, сек-
ретар Турківської міської ради Олександр Гвоздінський,

директор РЦ СССДМ Марія Павлик, голова РО Союзу
Українок Олександра Цуняк, Розпочали святкування з
флешмобу «Волю українським морякам!». Його учас-
ники підтримали рішення Міжнародного морського три-
буналу про звільнення українських моряків з російсь-
кого полону. І, до речі, картинка з цього флешмобу уже
облетіла Інтернетом: її уже побачили в багатьох країнах

світу. Кожна команда представила красиві та оригінальні
квіткові композиції, які було покладено до підніжжя па-
м’ятника Великому Кобзарю. Більше 100 дітей взяли
участь у традиційному конкурсі малюнків на асфальті,
який провели Богдан Ілинич та Наталія Дребот. Жваво
проходили спортивні змагання «Спорт у моєму житті»
(7 естафет), під керівництвом вчителя фізкультури Анд-
рія Розлуцького, на спортивній площадці гімназії ім. О.
Ільницького. Керівники гуртків БДЮТу проводили з
дітьми ігри і забави, а на майдані Шевченка відбувався
концерт, який приваблював своїми якісними музично-
пісенними і танцювальними номерами кожного пере-
хожого, кожного гостя нашого міста. Сподобався учас-
никам свята монтаж «Наші діти» та привітання членів
студії «Гармонія». «Свято дитячих усмішок-2019».

Звичайно, що кожен виступ, кожну перемогу дітей у грі
чи естафеті, змаганні чи конкурсі було відзначено при-
зами і солодощами. Про це подбали меценати: підприє-
мець Олександр Ільницький та підприємець Любомир
Яворський, голова Турківської районної ради Володи-
мир Лозюк, директор РЦ СССДМ Марія Павлик, музич-
ну апаратуру для концертних виступів безкоштовно пред-
ставив вчитель музики Турківської гімназії                ім.  О.
Ільницького п. Сергій Маслиган. До слова, районний Бу-
динок дитячої та юнацької творчості  також у цей день
вручив подяки та грамоти своїм найкращим вихован-
цям.

Також у День захисту дітей Турківський районний
відділ державної реєстрації актів цивільного стану Го-
ловного територіального управління юстиції у Львівській
області привітав новонароджену дитину у пологовому
відділі Турківської КЦРЛ.

– Якраз на той час у пологовому відділенні була тільки
одна дитинка, яка народилася в День захисту дітей –
була дівчинка, яку назвали Олександрою. Вручили ми
батькам дитини не тільки подарунок, а й свідоцтво про
народження, – каже начальник відділу Віолетта Нестор.
– Мама була дуже щасливою. Взагалі ми так стараємо-
ся вітати  новонароджених немовлят – чи то у річницю
пілотного проекту видачі свідоцтв про народження без-
посередньо у медичному закладі, або ж до Міжнарод-
ного дня захисту дітей, чи до Дня Святого Миколая. Бать-
кам приємно. Не  головне, аби був коштовний подару-
нок, а увага до маленької дитинки.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«Ì²ÑÒÎ ÄÈÒß×ÈÕ ÓÑÌ²ØÎÊ-2019»
З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, відповідно до наказу відділу освіти Турківської РДА, минулої

суботи. 1 червня, у нашому місті було проведено свято для дітей, яке назвали святом посмішок, пози-
тивного настрою та щасливого дитинства. Його проведенню сприяла ще й довгоочікувана тепла і
сонячна погода.

І не випадково була розпочата ця
зустріч у центрі Бойківщини, нашому місті,
зі звучання бойківської трембіти, бо це
найбільший  музичний інструмент у світі,
і знаменитої бойківської дримби. Без них
не обходилися найважливіші і найсвят-
ковіші події в житті бойків, такі, як і оця
зустріч. Гості з Одеси були у захопленні
від звучання цих інструментів. Від імені
гостинного бойківського краю, голові
одеської делегації Валентині Вітас було
вручено запашний коровай – як символ
того, що наша земля єдина і непорушна і
у своїх кордонах, і у своїй сутності.

Із задоволенням ведучий запросив до
слова в.о. начальника культури Турківсь-
кої РДА Олега Вільчинського, який при-
вітав учасників семінару на щедрій
бойківській землі, а також директора Тур-
ківського РНД, заслуженого працівника
культури Петра Косачевича, який корот-
ко розповів про наш чудовий карпатсь-
кий край, його звичаї, свята, закликав
відроджувати і поширювати серед молоді
давні бойківські традиції.

 Турківщина – єдиний регіон на тере-
нах Львівщини, де збереглася справжня
автентична культура – і пісенна, і танцю-
вальна, і інструментальна. Ми безмеж-
но цікаві для світу, маючи таку унікальну
культуру. Тому й було вирішено показати
зразки цієї культурної спадщини бойків і
одеситам, і культармійцям Львівщини.
Так жителька с. Вовче, звідки бере поча-

Минулого вівторка на сцені культурно-мистецького центру «Україна», при
багаточисельній публіці, представникам культурно-мистецьких кіл Одещи-
ни та Львівщини було представлено нашу автентичну бойківську культуру –
пісню, танець, музику, вишивку, одяг, музичні інструменти. Вів семінар керів-
ник Львівського обласного центру народної творчості і культосвітньої робо-
ти Роман Береза.

ток р. Дністер, Люба Федьків, наспівала
на сцені унікальних бойківських старо-
винних латканок та колискових. І присутні
слухали не просто мелодію, не просто цю
пісню, а слухали мову, якою співала п.
Люба, бо бойківська говірка – це унікаль-
ний діалект, який належить до нашої ба-
гатої української мови.

Латканки – це по латочці складені в
пісенний ряд куплети, які співають до на-
родження дитини, до весілля, до вигнан-
ня худоби на пасовище, інших подій. Влас-
не латкання до худоби, своєрідне пісен-
не благословення, коли виганяли бойки
худобу навесні на пасовище, й виконала
для присутніх талановита співачка  Оль-
га Сверлович.

А те, як бойки потужно передають свою
культуру підростаючому поколінню, про-
демонстрував виступ зразкового дитячо-
го фольклорного колективу «Юні бойки»,
який виконав композицію «На полонині».
Найменші бойки показали, як живе бой-
ківська культура в їхніх голосах, серцях і
душах, і за це заслужили бурхливих оп-
лесків глядачів.

Унікальний склад типових бойківських
троїстих музик, в яких закладена  важли-
ва функція музикування – мелодія, ритм
і гармонія – продемонстрував колектив
троїстих музик із Бітлі, де звучали цимба-
ли, скрипка, бубон, гармоніка і сопілка.
Виконавці вийшли на сцену у старовин-

ному бойківському одязі. Тож заполони-
ли глядачів не лишень своєю музикою, а
й вбранням.

Ну і ще один колектив, теж на зразок
троїстих музик, але доповнений таким
музичним інструментом як басоля (до
речі, цей інструмент іноді бойківські май-
стри могли виготовити не тільки з дере-
ва, а  й з плоского кусня металу), висту-

пив перед одеситами – це колектив трої-
стих музик із Либохори. Увазі присутніх
він запропонував «Весільну думку» та
полонинські коломийки. Чарівний голос
солісток – талановитих сестер Ігнатищ,
дочок відомого на всю Україну самобут-
нього та неперевершеного скрипаля Ва-
силя Ігнатища – також прикував до себе
увагу всього залу.

На завершення презентації унікальної
культури бойків було запрошено на сце-
ну народний колектив «Дністер» с. Вовче
(керівник Оксана Пухир), учасники якого
запросили присутніх до мистецького по-
частунку – найдавніших пісень бойківсь-
кого краю. Що характерно, у колективі
співають і танцюють люди поважного і
старшого віку, один з них – Василь Паз-
дера, якому 80 років! Недавно ці вов-
чанські аматори сцени повернулися з
поїздки із Києва, де продемонстрували
свою майстерність відвідувачам та гос-
тям Музею під відкритим небом у Пиро-
гово.

Насамкінець заступник голови Туркі-
вської РДА Юрій Лило щиро подякував
учасникам міжобласного семінару-прак-
тикуму за візит на Турківщину, побажав-
ши всім міцного здоров’я, миру, снаги і
нових творчих успіхів. Також Юрій Дмит-
рович закликав мешканців теплої і соняч-
ної Одеси приїжджати до нас не тільки

на подібного роду заходи чи свята, а й на
відпочинок у гори, на Бойківщину – чудо-
ву гірську перлину України, а жителям Тур-
ківщини, у свою чергу, запропонував
відвідати Одещину, де не тільки  ваблять
до себе теплі морські хвилі, а й прожи-
ває багато наших земляків, які стали гор-
дістю цього краю, примножуючи його ба-
гаті духовні традиції.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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В Україні існує три види отруй-
них гадюк, а також вужі, полози,
ящірки, черепахи та інші плазу-
ни. Коли температура повітря
перевищує середні показники,
їхня активність  знижується,
вони  стають малорухливими та
млявими, тому зазвичай люди
отримують укуси, якщо ви-
падково наступають, сідають
чи лягають на плазуна.

Як надавати першу допо-
могу при укусі змії і чого ро-
бити не варто, нагадуємо
про правила безпеки, які
вбережуть від укусів.

 ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВКУ-
СИЛА ЗМІЯ

Укус гадюки надзвичайно
рідко призводить до смерті.
Водночас, якщо вас укусила
змія, варто одразу зверну-
тись за медичною допомо-
гою, адже укус може мати
важкі прояви та серйозні
наслідки. Особливо небез-
печними вони є для дітей,
людей похилого віку та лю-
дей зі зниженим імунітетом.

Отрута гадюки справляє гемо-
літичну дію (викликає руйнуван-
ня червоних кров’яних тілець) на
людський організм. Після укусу
на ураженому місці спостері-
гається болючий набряк з мно-
жинними дрібними крововили-
вами — геморагіями.  Отрута
швидко уражає життєво важливі
системи організму людини: з’яв-
ляється загальна слабкість,
тиск сильно знижується, вини-
кає головний біль, задишка, за-
паморочення, набряк тканин та
запалення лімфатичних вузлів.

У разі укусу, намагайтесь як-
найшвидше потрапити до ліка-
ря, щоби отримати необхідну до-
помогу. Якщо транспортування
до лікарні вимагає певного часу,
надайте домедичну допомогу
постраждалому:

1. Зберігайте спокій і стежте,
щоби постраждалий менше ру-
хався.

2. Звільнійть уражену частину
тіла від одягу, взуття, прикрас
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за словами медиків, цьогоріч це
вже третій випадок на Турківщині

У понеділок в селі Ропавське 9-річну дівчинку вкусила змія.
Дитина бавилася на присадибній ділянці, поки батьки працю-
вали. Дівчинку привезли до реанімаційного відділення районної
лікарні біля 21.00.

«Дитина потрапила до нас у важкому стані. Змія вкусила її
у ділянку стопи. Був чітко виражений набряк ноги аж до паху.
Тиск у дівчинки був критично низьким. Ми надали належну до-
помогу. Потім з’ясували, що змія напала на дівчинку ще о 15.00.
Батьки не відразу звернулися по допомогу до медиків, шукали
порятунку по бабках, згаяли багато часу», – розповів викону-
вач обов’язків головного лікаря Турківської лікарні Петро Ігна-
цевич.

Лікарі стабілізували стан хворої і вночі реанімобілем відпра-
вили до обласної лікарні. Зараз дівчинку лікують у Львові. Заг-
рози її життю немає. Враховуючи це, не зайвим буде ще раз
нагадати, як поводитися, коли людину вкусила змія, та що
робити, аби цього не трапилося

тощо.
3. На місце укусу накладіть

стерильну пов’язку з антисепти-
ком.

4. Дайте постраждалому воду
- при усусі змії важливо багато
пити.

5. Якщо є аптечка, дайте пост-
раждалому 1-2 таблетки ліків від

алергії.
6. При транспортуванні по-

кладіть уражену кінцівку на
підвищення.

7. Якщо є така можливість,
прикладіть до рани лід, обгор-
нутий у тканину.

ЧОГО НЕ ВАРТО РОБИТИ ПРИ
УКУСІ ЗМІЇ:

- не намагайтесь обробляти
рану додатково;

- не припікайте рану;
- не накладайте джгут;
- не висмоктуйте отруту: таким

чином вірогідність зараження
збільшується, до того ж небез-
пеці піддається й людина, у якої
отрута опинилась у роті.
Відсмоктувати отруту можна
тільки у тому випадку,  якщо в
найближчі години неможливо
отримати медичну допомогу.

- не вживайте алкоголь.
Найголовніша допомога для

постраждалого – медична, тому
якнайшвидше доправте пост-
раждалого у лікарню. В Україні
є антитоксин проти зміїної отру-

ти. МОЗ уже затвердив розподіл
антитоксину між регіонами. На-
гадаємо, 1500 доз антитоксину
проти зміїної отрути Україна от-
римала від Посольства Індії у
якості гуманітарної допомоги. Ці
ліки  мають сертифікат якості
GMP.

 ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД УКУСІВ
ЗМІЙ: ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Одягайтесь відповідно
Якщо ви вирушаєте в

місцевість, де потенційно мо-
жуть бути плазуни, вдягайте одяг,
що захистить від укусів. Це по-
винні бути довгі штани із цупкої
тканини, високі черевики. Шта-
ни потрібно заправити в чере-
вики.

- Перевіряйте місце привалу
Перед тим, як сісти на траву,

камінь чи колоду дерева – будь
куди пошурхотіть чи постукайте
палицею. Це відлякає змію. Заз-
вичай вони втікають від людей,
почувши кроки, стукіт чи голоси,
та одразу ж ховаються, або

відповзають подалі. Однак у
спеку їхня поведінка може
змінюватись, тому убезпечте
себе цією простою дією.

- Не торкайтесь неперевіре-
них предметів руками

Змії часто ховаються в старих
пнях, копицях сіна, під каменя-
ми або стовбурами дерев. Саме
тому цих предметів краще не
торкатися руками, а користува-
тися ціпком.

- Не робіть різких рухів
Якщо ви все ж таки зустрілися

із плазуном, не робіть різких
рухів, адже, як правило, змія
просто не побачить нерухомий
об’єкт. Краще завмерти і чекати,
доки гадюка відповзе, або без
різких рухів відійти у сторону. 

Змії не нападають першими,
а проявляють агресію лише
у разі небезпеки. 

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.
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Кліщі найактивніші у травні-червні, а також у серпні-вересні.

Варто пам’ятати, що ці небезпечні комахи переносять
інфекції. Щороку кількість українців, які заражаються інфекц-
ійними захворюваннями внаслідок укусу кліщів, збільшуєть-
ся.

Укус кліща загрожує енцефалітом і хворобою Лайма, також відо-
мою як бореліоз. І якщо першим заражаються одиниці, то бореліоз
став серйозною проблемою для багатьох. Хвороба уражає нервову
та серцево-судинну системи, суглоби та опорно-руховий апарат і
може призвести до інвалідності.

Щорічно від укусів кліщів потерпають більше 20 тисяч українців.
Майже 2 тисячі з них заражаються інфекційними захворюваннями.

Ідучи відпочивати на природу, пам’ятайте прості правила, які до-
поможуть уникнути укусу кліща.

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД УКУСУ КЛІЩА: ПОРАДИ
 Небезпечні комахи живуть переважно у сирих і вологих місцях,

на прогрітих сонцем схилах, у високій траві, кущах, біля стежок і
лісових доріг.  У міських парках ризик зіткнутися з цими малоприє-
мними комахами дещо нижчий, ніж у дикому лісі.

Якщо ви зібралися на відпочинок на природі, одягніть краще
світлий одяг (на ньому краще видно кліщів). Натомість слід не забу-
вати про шкарпетки і віддавати перевагу закритому вбранню. Вико-
ристовуйте також спеціальні аерозолі, які відлякують кліщів.

Не забувайте, що, крім людей, жертвами кліщів можуть стати і
домашні тварини.

Після того, як ви прийшли з лісу чи парку, ретельно пере-
вірте на наявність кліща такі частини тіла:

– під пахвами;
– у вухах та біля вух, на шиї;
– в середині пупка;
– на вигинах колін і ліктів;
– у волоссі і біля нього;
– між ніг;
– навколо талії.
Прийміть душ незабаром після того, як були на відкритому повітрі.

Душ протягом найближчих двох годин знижує ризик укусу кліща.
Пам’ятайте, що кліщ присмоктується до тіла протягом приблизно
двох годин.

Те саме стосується і домашніх улюбленців. Після прогулянки в
першу чергу перевірте лапи, живіт та морду. Якщо ж після укусу пес
ослаб, погано їсть, а білки очей пожовтіли, терміново зверніться до
ветеринара. Кліщі переносять багато небезпечних захворювань для
домашніх улюбленців

ЯКЩО ВКУСИВ КЛІЩ, ЯК ЙОГО ВИЙНЯТИ:
Якщо вкусив кліщ, бажано не зволікати і звернутись у травмпункт.

Там його дістануть і відразу передадуть у лабораторію на аналізи.
Якщо такої змоги немає, то варто обережно викрутити його пінце-

том, ниткою або спеціальним гачком, який можна придбати в ап-
теці. Місце укусу обробити спиртом. А з олією, підрізаними шприца-
ми, ацетоном, та іншими сумнівними методами, радять не експе-
риментувати.

ЯК ВИДАЛИТИ КЛІЩА САМОСТІЙНО
Спосіб №1. Обгорнути пальці марлевою серветкою і розхитувати

кліща з боку вбік.
Спосіб №2. Можна скористатись пінцетом, чи петлею з нитки, яку

слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, і повільно
витягнути комаху разом із хоботком.

Не можна розчавлювати кліща, щоб збудники хвороби, які мо-
жуть бути в його організмі, не потрапили в рану на тілі людини.
Після видалення комахи місце присмоктування змастити розчи-
ном йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився у ранці
— видалити його стерильною голкою, після чого ретельно вимити
руки з милом.

Якщо ви витягнули кліща самотужки, слід простежити, щоб кліщ
залишився живий. Перевірити, чи заразним був кліщ, можна у спец-
іальній лабораторії. Ціна дослідження – майже 73 гривні. Там
фахівці перевірять кліща на наявність борелій – це бактерії, що
викликають хворобу Лайма. Вірус не завжди проявляється одразу.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ПІСЛЯ УКУСУ КЛІЩА ВИ ЗАРАЗИЛИСЯ?
Якщо ви стали жертвою кліща — уважно стежте за своїм самопо-

чуттям. Ці комахи переносять бактеріальну інфекцію, що спричи-
няє хворобу Лайма. Початок захворювання схожий на звичайну за-
студу або грип.

Хвилюватись варто, якщо після укусу кліща: збільшились лімфа-
тичні вузли, є болі в суглобах, м’язах, або навіть незначне підвищен-
ня температури тіла.

У більшості інфікованих людей на місці укусу кліща через деякий
час (на 2-4-й день, іноді через 2 місяці, а найчастіше через 12-14
днів) виникає червона пляма, що збільшується і може сягати в діа-
метрі до 20-30 см і більше. Якщо маєте червону пляму після укусу
кліща – одразу звертайтесь до лікаря-інфекціоніста.

ВИКРАЛИ МЕТАЛЕВУ СІТКУ ІЗ ВОДОЗАБОРУ
Наприкінці  травня робітник, який здійснював обхід водопровідно-каналізаційної мережі міста,

виявив факт пошкодження огорожі водозабірної дамби в урочищі Ями.  Було пошкоджено 5
металевих профільних стовпчиків та зникло 60 м металевої сітки, заввишки 1,2 м, а також
11 м металевого профілю.

За попередніми підрахунками, сума збитків становить більше 5 тис. гривень. Про це повідомив
Турківське відділення поліції заступник міського голови Ростислав Набоков.

По даному факту відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять досудове слідство
та вживають заходи щодо встановлення осіб, причетних до крадіжки. Також вони звертаються до всіх,
хто може знати бодай найменшу інформацію про злочин, з проханням повідомити у відділення поліції.
Анонімність гарантують.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Р І Ш Е Н Н Я
XV сесії  РОЗЛУЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

VIІ скликання № 170 від 14 червня 2018 року
Про затвердження технічної документації з нормативної грошо-

вої оцінки земель населеного пункту с. Розлуч
Розглянувши  технічну документацію з нормативної грошової оці-

нки земель населеного пункту села Розлуч, виготовлену ПП «Екс-
позем», керуючись ст. 15, 18 Закону України «Про оцінку земель»,
п.34, 35 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні», керуючись Земельним кодексом України, ст.271 Податково-
го Кодексу України, Розлуцька сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оц-

інки земель, розташованих в межах населеного пункту села Розлуч
Турківського району Львівської області.

2. Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра
території населеного пункту села Розлуч, станом на 01.01.2019 року
становить 114,86 грн/кв.м.

3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного
пункту села Розлуч з 01 січня 2019 року.

4. Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту села
Розлуч підлягає щорічній індексації, відповідно до вимог діючого
законодавства.

5. Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені ра-
ніше у зв’язку з введенням в дію нормативної грошової оцінки землі
в частині орендної плати шляхом складання додаткових угод.

6. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодав-
ства.

7. Вважати таким, що з 01 січня 2019 року втратить чинність рішен-
ня Х сесії VI скликання Розлуцької сільської ради № 152 від
17.01.2012 року «Про затвердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель Розлуцької сільської ради».

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно
діючу комісію із земельних відносин (Гол. Коцур М.М.)

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження вчителя початкових
класів, добру, чуйну, щиру колегу по роботі –
Галину Йосипівну Шпилько – і бажає
шановній ювілярці неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я без ліку і
довгого, довгого щасливого віку.

Хай пахучим цвітом стелиться
дорога,

Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоро-

в’я,
Радість і повага на многії літа!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм  і миром!

Дорогу куму, похресницю, нанашку, жительку с. Присліп –
Світлану Романівну Крецул – сердечно вітають з 50-річчям,
яке святкуватиме 7 червня, куми Люба, Катерина, Марійка,
Ганна і Оксана і бажають  дорогій ювілярці міцного здоро-

в’я,  світлої радості в житті і великого людського щас-
тя. Многая літ!

Хай Бог з неба здоров’я Вам посилає,
Щоб радість постійно була у Вас в хаті.
Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І  шана людська, і повага.

– Такі заходи стали традицій-
ними, і проводимо їх третій рік
поспіль. Згідно плану, цього року
Турківщина повинна зробити чо-
тири виїзні концерти і також
прийняти чотири райони області
в себе, – каже методист РНД
Анна Ференц. – Розпочалося
свято з вітань, з якими виступив
в.о. начальника відділу культури
і туризму Турківської РДА Олег
Вільчинський, голова Світового
Конгресу Бойків, директор рай-
онного НД, нагородженого По-
чесною грамотою Верховної
Ради України, орденом «За зас-
луги» ІІІ ступеня, заслуженого
працівника культури України
Петра Косачевича, заступник
голови Дрогобицької районної
державної адміністрації Воло-
димир Ханас, начальник відділу
культури Дрогобицької РДА

ÔÐÀÍÊÎÂÀ
ÇÅÌËß ÇÓÑÒÐ²×ÀËÀ

ÒÓÐÊ²Â×ÀÍ
Минулої неділі відбувся концерт кращих мистецьких колек-

тивів Турківщини в м. Дрогобич, який проведено в рамках Тре-
тього етнофестивалю гостинності Львівщини.

Надія Козар. Від дрогобицької
спільноти  мистецька делегація
Турківщини одержала в подару-
нок чудовий запашний коровай.
Ми також приїхали не з порожн-
іми руками й подарували дрого-
бичанам в знак подяки гарний
образ-оберіг. Дрогобич приймав
нас чудово. До речі, це в нас вже
друга поїздка в Дрогобич, тому
ми їхали туди тепер із зовсім
іншими творчими колективами і
новою програмою.

У даному заході взяли участь
народний фольклорний дитя-
чий колектив «Юні бойківчани»
(керівник Галина Тисовська),
народний колектив пісні і музи-
ки «Бойківчани» із смт. Бориня
(керівник Валерій Яворський),
незмінний кращий наш фольк-
лорний колектив «Дримбарі» із

с.Бітля  (керівник Ольга Сверло-
вич), вокальний колектив народ-
ної хорової капели «Карпати»
(керівник Уляна Боберська),
дует бандуристів Турківської ди-
тячої музичної школи (клас вик-
ладача Оксани Мельник), у
складі Роксолани Капустинської
та Наталії Шепіди. Солістами на
цьому святковому заході були
Іван Шушка, Михайло Костевич
(керівник народного духового
оркестру «Сурмачі») та Іванна
Ільків – керівник народного во-
кально-інструментального ан-
самблю «Горяни». А також  взяв
участь у концерті новий чудовий
колектив, під назвою «Лавстів-
чанка» – народний драматичний
колектив с. Ластівка (керівник
Ірина Яцишин). Концерт тривав
дві години, а завершився
«танцем на бочці» , композиція
якого дуже гарно й ефектно виг-
лядала. У свою чергу, турківчани
запросили до себе в гості  митців
Дрогобича, які відвідають нас із
концертом восени.

 А 16 червня – знову гастролі
Львівщиною. Турківські артисти
вперше поїдуть з концертом на
Сокальщину.

Ольга ТАРАСЕНКО.

 Частина пожеж в нашому
районі виникає через дитячі пу-
стощі. А це вже свідчить про те,
що батьки легковажно ставлять-
ся до виконання своїх прямих
обов’язків. Для нашої місцевості
пічне опалення є основним
джерелом тепла в осінньо-зи-
мовий період. Практика показа-
ла, що також є й однією з при-
чин пожеж (а саме несправність
приладів опалення та недотри-
мання правил експлуатації пе-
чей). Ще однією причиною по-
жеж є несправність електроме-
реж.

Враховуючи те, що левову час-
тку території району складають
ліси, а зараз починається поже-
жонебезпечний літній період,
необхідно особливу увагу звер-
нути на відпочинок у лісі. Тому
наголошуємо про заборону роз-
ведення багать у лісі, паління,
кидання непогашених сірників
та недопалків.

Вкрай занепокоює стан куль-
тових споруд, немає жодної, яка

ËÈÕÎ ËÅÃØÅ ÏÎÏÅÐÅÄÈÒÈ,
ßÊÙÎ ÍÅÓÕÈËÜÍÎ

ÄÎÒÐÈÌÓÂÀÒÈÑß ÏÐÀÂÈË
ÏÎÆÅÆÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ

На превеликий жаль, з року в рік в Україні, й на Турківщині
зокрема, зростає кількість пожеж, в результаті яких гинуть
люди, господарствам завдають величезних збитків, сім’ї за-
лишаються без даху над головою. Власне тому не випадково,
а скоріше закономірно, що на розгляд недавньої колегії Туркі-
вської РДА з-посеред багатьох інших питань було винесено
питання про стан пожежної безпеки в районі. За інформацією
начальника Турківського РС ГУ ДСНСУ у Львівській області,
підполковника служби цивільного захисту Світлани Мірошкі-
ної, з початку року на території Львівської області зареєст-
ровано 2342 пожежі, на яких виявлено 49 загиблих осіб, з них 1
дитина та 34 травмовано, з них 3 дитини. З початку року на
території Турківського району зареєстровано 39 пожеж, на
яких виявлено 3 загиблі особи (18 пожеж сухої трави та
сміття). За аналогічний період 2018 року на території району
зареєстровано 43 пожежі. Загалом протягом 2018 року на Тур-
ківщині виникло 63 пожежі, на яких загинули 2 особи (13 пожеж
сухої трави та сміття). На сьогоднішній день маємо ріст по-
жеж сухої трави на 28 відсотків. Тут ми є одними з лідерів в
області.

б відповідала всім вимогам по-
жежної безпеки. Необхідно вжи-
вати невідкладних заходів щодо
забезпечення виконання при-
писів про усунення порушень
вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної
та пожежної безпеки. На жаль,
запропоновані заходи в припи-
сах не виконуються.

 Ще одна проблема. Під час
виборів президента України
2019 року інспекторським скла-
дом Турківського РС ГУ ДСНС
України у Львівській області було
проведено позапланові пере-
вірки об’єктів, де знаходились
виборчі дільниці. У ході пере-
вірок встановлено, що об’єкти не
обладнані автоматичною по-
жежною сигналізацією, не за-
безпечені первинними засоба-
ми пожежогасіння (вогнегасни-
ками), не проведено замірів
опору ізоляції електромережі,
керівники та відповідальні осо-
би за протипожежний стан не
проходять навчання з питань

пожежної безпеки, допускають-
ся тимчасові ділянки електро-
мережі, відкриті лампи розжа-
рювання, використовуються са-
моробні прилади обігріву, не
прочищаються димарі, не при-
діляється увага протипожежно-
му водопостачанню тощо.

 На жаль, керівники та відпо-
відальні особи за протипожеж-
ний стан не звертають увагу на
стан пожежної безпеки об’єкта.

 Також Світлана Валеріївна
повідомила, що протягом 2015-
2019 років до органів державно-
го нагляду та контролю у сфері
цивільного захисту, техногенної
та пожежної безпеки щодо одер-
жання дозвільних документів,
жоден суб’єкт господарювання
не звернувся.

З обговореного питання коле-
гія прийняла відповідне рішен-
ня, хоча зрозуміло, що стан по-
жежної безпеки від цього не
поліпшиться. Потрібно всім –
органам місцевого самовряду-
вання, церковним громадам –
звернути увагу на проблему і
вжити всіх заходів для усунення
причин, які могли б призвести до
пожежі. Для прикладу, голови
сільських рад мали б мати по-
вну інформацію щодо госпо-
дарств, де конче потрібно замі-
нити електропроводку, чи відре-
монтувати пічне опалення. І там,
де сім’я може зробити все са-
мостійно, таки переконати її,
або навіть і змусити провести
ремонт, а ті, кому не під силу,
зокрема одиноким людям похи-
лого віку, мали б отримати до-
помогу – як фінансову, так і у виг-
ляді виконаних робіт. Можливо,
варто прийняти районну програ-
му й передбачити на це кошти.
Тоді менше їх доведеться виді-
ляти погорільцям.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

2 червня відсвяткувала 60-річний ювілей дорога нашо-
му серцю людина, прекрасна душею, любляча, чарівна ма-
туся, бабуся Ольга Ільківна Федько із с. Нижнє Гусне. Ба-
жаєм Вам, рідненька, щастя і здоров’я, родинного затишку
і любові, достатку і добра, Божої опіки і благословення.

Не зогледілись – виросли вже діти,
«Бабусю!» – внуки Вам услід кричать.
Чого ще треба? Жити і радіти,
Гостей у хаті дорогих стрічать.
Простіть, як ми робили щось пога-

не,
Хай доля щастя Вам у дім несе.
Здорові будьте, дужі та багаті.
Радійте, що у Вас усі ми є.
Живіть ще довго, і у рідній хаті
Хай Бог найкраще Вам в житті дає!
З любов’ю –  чоловік Микола, сини Іван та Михайло, дочка

Мирослава, невістки Людмила та Наталія, зять Олег та
люблячі онуки Роман, Марія, Вероніка, Христинка, Анаста-
сія та Станіслав, свати Антон та Вікторія.
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По вул. Молодіжна,
у магазині

«Äèòÿ÷èé ñâ³ò»,
 проводяться

великі знижки: на
нарядні та ви-

пускні сукні, кос-
тюми. Є новий

завіз взуття (бо-
соніжки, мешти).

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Робота в Польщі, Німеччині:
на складах, будові, в госпо-
дарстві. Жінки, чоловіки, сімейні
пари.

Довідки за тел.: 0988356134.
Віталій.

Втрачене тимчасове по-
свідчення військовозобов’яза-
ного – №4535938, видане Туркі-
вським РВК на ім’я Петра Йоси-
повича Яворського, вважати
недійсним.

Продам порося. Вік – 1 рік.
Вага – 100-120 кг. Адреса – с.
Присліп.

Деталі за тел.:0955280071.

Колектив Ісаївського НВК глибоко сумує з приводу смерті колиш-
нього працівника школи  Михайла Гаврильчина і висловлює щире
співчуття  працівниці школи Ярославі Михайлівні Сидор з приводу
смерті батька.

Працівники Турківської ветеринарної аптеки висловлюють щире
співчуття колезі по роботі Зінаїді Іванівні Прик з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті чоловіка – Богдана.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу Турківсь-
кої КЦРЛ висловлює щире співчуття молодшій медсестрі Марії Ми-
хайлівні Баб’як з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті зятя –
Андрія.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу Турківсь-
кої КЦРЛ висловлює щире співчуття медсестрі пологового відділу
Оксані Антонівні Думкіній з приводу великого горя – смерті матері.

Педагоги та учні Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке
співчуття вчителю біології Любі Ярославівні Пограничній з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Педколектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття вчителю
Олександрі Михайлівні Хомин з приводу тяжкої втрати – смерті свек-
рухи.

Педагоги Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке співчуття
працівнику школи Миколі Івановичу Славітичу та вчителю початко-
вих класів Софії Іванівні Славітич з приводу тяжкої втрати – смерті
сестри і зовиці.

Працівники Турківського РВ ДРАЦС і РВ ДВС висловлюють щире
співчуття Ірині Богданівні Годованець з приводу тяжкої втрати –
смерті батька – Богдана Івановича Прика.

Педагогічний колектив Ясеницького НВК висловлює щире співчут-
тя вихователю дошкільної групи Оксані Тарасівні Хомин з приводу
смерті свекрухи.

Педколектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття
колишньому вчителю української мови Анастасії Миколаївні Цитрин
з приводу тяжкої втрати –трагічної смерті чоловіка – Михайла.

ТУРНІР ПАМ’ЯТІ ІГОРЯ ГЕРИЧА
У суботу, 15 червня, на стаді-

оні «Карпати» в місті Турка,
відбудеться Меморіальний
футбольний турнір, присвяче-
ний пам’яті відомого лікаря, гро-
мадського діяча, науковця та
вчителя, професора хірургії –
Ігоря Герича.

Для вшанування пам’яті добре
знаного далеко за межами регіо-
ну нашого земляка, організатори
заходу запросили на турнір чотири
команди – колективи Української
футбольної асоціації медиків
(УФАМ) зі Львова, Івано-Франківсь-
ка і Чернівців, а також ФК «Карпа-
ти» з міста Турка, який виступає у
першості Львівської області серед
аматорів.

Дата проведення турніру, 15 чер-
вня, не випадкова – саме в цей день
виповниться рівно п’ять років з дня
смерті Ігоря Герича.

Футбольні баталії Меморіалу Ігоря Герича розпочнуться о 10:00 год..
Наш кор.

СТАРТУВАВ ЧЕМПІОНАТ
РАЙОНУ З ФУТБОЛУ

Як і було анонсовано, минулої неділі розпочався чемпіонат
Турківщини з футболу. Цьогоріч у ньому бере участь рекорд-
но мала кількість команд – 8 (Вовче, Присліп, Верхня Яблунь-
ка, Явора, Либохора, Бітля, Нижня Яблунька та Гусне).

Матчі першого туру завершилися так: В.Яблунька - Гусне – 4:2,
Явора - Присліп – 3:2, Бітля - Либохора – 0:1. Матч між командами
з Вовчого та  Н.Яблуньки перенесено на 21 липня.

У наступному турі, що пройде у неділю, 9 червня, відбудуться такі
поєдинки: Присліп – Вовче, Либохора – Н.Яблунька, Гусне – Бітля та
Явора – В.Яблунька. Початок матчів – о 15.00 год.

Окрім районної першості, минулої неділі свій черговий матч зіграли
і турківські “Карпати”, які виступають у другій лізі Львівської області.
У виїзному поєдинку у м.Судова Вишня Мостиського району турків-
чани здобули перемогу обома складами: юнаки – 5:1, дорослі – 1:0.
Таким чином наша основна команда, здобувши 10 очок, стала од-
ноосібним лідером. Найближчий її переслідувач – Судова Вишня –
має на 3 очки менше. Першими йдуть і наші юнаки. Вони  наразі не
втратили жодного очка.

Цієї неділі карпатівці знову відпочиватимуть.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Дирекція та профспілковий комітет Карпатського НВК ім. М. Іва-
ничка висловлюють щире співчуття сільському голові Марії Федорівні
Момоход та вчителю Ользі Михайлівні Момоход з приводу перед-
часної смерті чоловіка та свекра –  Миколи Васильовича Момохо-
да.

Колектив Карпатської сільської ради висловлює щире співчуття
сільському голові Марії Федорівні Момоход з приводу тяжкої втра-
ти – смерті чоловіка.

Ï³ä ÷àñ ïîøóêó ìåòàëó íàòðàïèëè íà íåáåçïå÷íó çíàõ³äêó
У суботу, 1 червня, о 19:14 год., до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що по-

близу с. Нижній Турів, в полі, під час пошуку металу на відстані 30 м від траси «Львів-Ужгород»,
виявлено предмет, зовні схожий на мінометну міну часів ІІ Світової війни.

Як повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 2 червня, о 12:50 год., піротехнічна група
центру швидкого реагування ДСНС України провела роботи з вилучення застарілих боєприпасів.

На місці було виявлено 6 одиниць 82-мм мінометних мін та 2 одиниці 76-мм артилерійських сна-
рядів часів минулої світової війни. Небезпечні знахідки були вилучені та знищені в безпечному місці.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян бути вкрай обережними
у разі виявлення подібних предметів. Знайшовши боєприпас, ні в якому разі не торкайтеся його та не
підпускайте до нього людей. Про знахідку терміново повідомте службу порятунку «101».

MAÃÀÇÈÍ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ»
îãîëîøóº íàá³ð íà ïîñàäó çàâ³äóâà÷à ñêëàäó
Якщо ти любиш порядок і знаєш, як організувати роботу –

ласкаво просимо до нас в команду!

ВИМОГИ:
1. Від 25 років;
2. Освіта – середня спеціальна, або вища;
3. Стресостійкість, уважність до деталей, вміння працювати на

результат.

ОБОВ’ЯЗКИ:
1. Облік товарів і матеріалів (ТМЦ) на складі, матеріальна відпо-

відальність;
   2. Управління розміщенням ТМЦ на складі;
3. Приймання/видача ТМЦ на склад з виробництва та/або від по-

стачальників/підрядників;
4. Підбір (комплектація) та відвантаження товарів згідно видат-

кових на
5. Знання програми 1-С
6. Робота зі штабелером.
Умови праці:
1. Стабільна ЗП;
2. Графік роботи: пн-пт 8:00-17:00 (9:00-18:00):
3. Офіційне працевлаштування.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
1. Чесність, відкритість, лояльність, доброзичливість, щирість,

оптимізм;
2. Ініціативність, здатність до самостійної роботи, відпові-

дальність, вміння досягати поставленої мети, добре розвинена
здатність навчатися;

3. Вміння швидко приймати рішення;
4. Висока працездатність, чіткість, структурованість.
МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ:

м. Турка, вул.Івана Франка,33 (територія світлотехнічного заводу).


