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Милу доньку, дорогу маму, любу бабусю, сестричку, жительку
с. Ропавське – Надію Паращак – щиро вітають із ювілеєм, який
буде святкувати 14 червня, мама Софія, донька Леся, сини
Василь і Володимир, зять Андрій, невістка  Марія; онуки Оле-

жик, Ангелінка  і Тарасик, а також сест-
рички Оксана та Стефа із сім’ями і вся
велика родина і бажають ювілярці: міцно-
го  здоров’я на довгі і щасливі роки життя,
родинного тепла, поваги від людей, бла-
гополуччя і Божого  благословення.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Колектив терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ сердечно
вітає із ювілеєм добру, щиру, відповідальну, чуйну людину, старшу
медичну сестру – Галину Михайлівну Бліхар.

У цю прекрасну літню днину прийміть від нас, шановна, щирі
побажання міцного здоров’я,  радості,
миру та ласки й милості Божої, святково-
го настрою, польоту мрій та перемог на
довгій життєвій стежині.

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Церковний комітет і настоятель храму св. Мучеників Макка-
веїв о. Роман та парафіяни с. Ропавське
щиросердечно вітають з ювілейним
днем народження – 55-річчям –  їмость
Надію Лук’янівну Паращак – і бажають
шановній ювілярці міцного здоров’я, ща-
стя, радості, добра і довголіття.

В цей день вітаємо зі  святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Свати Нагайки щиро вітають
дорогого свата о. Ігоря Дністря-
на з днем народження і почес-
ним званням дідуся і бажають
дорогому імениннику міцного
здоров’я, світлої радості в житті,
родинного тепла, миру, достат-
ку, Божої ласки і благословення.

Нехай обминає Вас година
лиха,

Хай ра-
дості пісня
в душі не
стиха.

Нехай по-
в а ж а ю т ь
Вас, свате,
всі люди,

Н е х а й
Ваша доля
щасливою
буде.

Ми за Вас
с ь о г о д н і ,
свате,

Хочем тост палкий сказа-
ти:

Хай щастить Вам кожну
мить,

І нехай Вас Бог хранить!

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем

медичного працівника.
Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у ро-

боті, сімейних гараздів,щастя, благополуччя. Нехай
наша нелегка праця, яка повертає людям здоро-
в’я, приносить радість та людське щастя.

А ще бажаю, щоб ви, допомагаючи людям, не
забували про своє здоров’я, а після реформи охоро-
ни здоров’я ми отримували гідну заробітну плату.

Ігор МАРКІН,
директор КНП «Боринська районна лікарня».

Шановні працівники медичної галузі району, ветерани-медики!
Щиро вітаємо вас із професійними святом – Днем медичного

працівника!
Прийміть найщирішу подяку за вашу самовіддану працю, безмеж-

не милосердя, професійність, високу моральність та
лікарську честь. Ваша робота є однією з найбла-
городніших у світі, адже саме ви несете велику
відповідальність за найцінніше  – людське жит-
тя.

Тож у цей день зичимо вам витримки і опти-
мізму, наснаги та віри в краще. Нехай високі цілі

та творче натхнення стануть запорукою успіху у
роботі, яка є складною і важливою.
Прийміть найтепліші побажання здоров’я, особи-

стого благополуччя і насолоди від життя вам і вашим
близьким. Зі святом!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ.

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

18 червня 25 років тому поєднали свою долю двоє щасливих
людей – Михайло і Галина Курії – наші тато і мама. Дорогі
батьки, ви для нас –  приклад наслідування. Прийміть
від нас нашу любов і шану, а від Бога – благосло-
вення на многії і благії літа.

Спасибі вам, рідні, за ваше тепло,
За людяність вашу, за ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненькі, уклін до землі.
Хай світ усміхається сонечком яс-

ним,
Хай кожен ваш день буде прекрас-

ним.
Хай завжди на шляху вашім і

радість стоїть.
У злагоді й щасті сто років поруч

ідіть.
З великою любов’ю – дочки Мар’яна, Світлана, Тетяна; сини

Роман, Михайло і Микола; зяті Ігор і Іван, внучка Златослава.

ÌÅÄÈÊ²Â ÏÐÈÂ²ÒÀÂ, ÒÀ É
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÎÁÃÎÂÎÐÈÂ

Ó ÑÅÐÅÄÓ ÄÅÏÓÒÀÒ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÀÍÄÐ²É ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÈÉ Â
×ÅÐÃÎÂÈÉ ÐÀÇ Â²ÄÂ²ÄÀÂ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÓ

За час теперішньої  каденції депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський побував
практично в усіх населених пунктах району, зустрічався з представниками установ та орган-
ізацій, брав участь у багатьох масових заходах, реагував на запити громадськості, словом,
чим міг допомагав. Про це свідчать численні добрі справи в великому й малому, зроблені для
колективів, чи окремих осіб.

Минулої середи Андрій Ярославович вкот-
ре відвідав Турківщину і, скориставшись тим,
що візит був напередодні професійного свя-
та медиків, завітав до Боринської районної
лікарні з тим, щоб привітати медперсонал, а
заодно й обговорити проблеми. Після, так
би мовити, офіційної частини, з головним
лікарем Ігорем Маркіним радились, як пе-
рекрити дах установи, а дещо раніше обгово-
рили проблеми, пов’язані з реконструкцією
системи опалення Боринського НВК, з голо-
вою селищної ради Іваном Яворським.

У цей день депутат відвідав й Турківську
дитячу музичну школу, для якої допоміг прид-
бати сценічні костюми. Цікава дискусія відбу-
лася з колективом Турківського професійно-
го ліцею. Викладачі просили депутата допо-
могти в питанні проходження практики учнів.
На їхню думку, добре було б, якби на наших
теренах вдалося організувати підприємство, яке б змогло давати практичні навики ліцеїстам, а згодом
їх працевлаштувати.

Позитивно відгукнувся Андрій Ярославович на прохання майстра ліцею Дмитра Пузича допомогти
фінансово в будівництві Хресної дороги в м. Турка. Нагадаємо, що зараз відносно невелика громада
встановлює там  стаційні статуї. А це потребує чималих коштів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Професія медика – одна з найшляхетніших професій, адже оберігає найбільший дар Господній

– людське життя. У цьому жертовному, щоденному служінні люди, які обрали фах медика,
часто не мають права на спокій, відпочинок, власні амбіції, чи навіть страх. Свідомим вибором
професії вони зобов’язані залишати за порогом лікарні всі свої проблеми, домашні негаразди,
клопоти. а думати тільки про життя і здоров’я пацієнта.

У переддень професійного свята працівників медицини я побувала у терапевтичному відділенні
Турківської КЦРЛ, через яке проходить чи не найбільша кількість хворих. Відділення розраховане на
60 ліжкомісць, з яких 5 ліжок кардіологічних та 5 виділено для ендокринологічних хворих. Працює у
терапевтичному відділенні 7 лікарів: 5 терапевтів (Любов Манюх, Микола Ільницький, Степан Гера,
Нестор Марунчак і завідувач відділення Тетяна Стець), лікар-кардіолог Катерина Ігнацевич і лікар-
ендокринолог Ірина Нагайко. У відділенні цілодобово працюють медичні пости і впродовж року тут
практично немає вільних місць. На час моїх відвідин заповнюваність хворими тут становила 60 відсотків.
А взимку чи весною, починаючи з жовтня місяця і до квітня наступного року включно, тут буває така
ситуація, що через велику кількість терапевтичних хворих, їх доводиться поселяти навіть в інші відділен-
ня. Контингент хворих – різний: від стареньких, похилого віку людей, до так званих асоціальних хворих,
які не контролюють себе: за ними потрібен постійний нагляд, вони не мають рідних. І, до речі, таких
людей поступає на лікування у відділення багато. Ось і недавно лікувалася одна пацієнтка, в якої
згоріла хата. Її уже б виписати з лікарні, а дочка не має можливості взяти до себе. Є й такі, що взагалі
не мають дітей, які би доглядали за ними, і вони просто, як мовиться, в лікарні живуть. Це ще раз
свідчить про те, що в нашому районі вкрай необхідний притулок для одиноких, непрацездатних, не-
мічних і хворих людей.

На відсутність медикаментів у терапевтичному відділенні не скаржаться, особливо в останні роки, на
невідкладну медичну допомогу медикаменти є завжди.  Щоправда, на лікування хворі мусять медика-
менти купляти. На це держава кошти не виділяє. У відділенні можна провести обстеження – електро-
кардіографію, рентгенографію, ультразвукову діагностику внутрішніх органів людини, ультразвукове об-
стеження серця. Таке лікування тепер називають наданням хворим вторинної медичної допомоги. У
разі потреби, при показах, для додаткової консультації,  хворих лікарі вторинки скеровують на третинну
медичну допомогу до Львова – в обласну лікарню або обласний кардіоцентр. Але це роблять у вкрай
критичних станах, якщо хворий – молодого, працездатного віку, або ж у пацієнта вперше виявлено
якусь важку патологію. Слід зазначити, що як з  обласними спеціалістами,  так і  з медициною катаст-
роф, для лікування і перевезення важких хворих, турківські терапевти мають тісну співпрацю.

– Але, незважаючи на все це, у нас ще є великі проблеми, – зізнається завідувач відділення Тетяна
Стець. – Тому наше найперше бажання – мати відповідні побутові умови у відділенні. Нам потрібний
нормальний інвентар – тумбочки, лікарняні ліжка, адже в основному користуємося меблями, відколи
створена в Турці терапія. Щоправда, трохи допоміг нам у цьому плані  Володимир Саврук і його благо-
дійний фонд. Безкоштовно нам дали  ортопедичні матраци, а також чотири нові ліжка. Але, безумовно,
на 60 ліжок, на усе відділення, цього замало. Хоча б для лікування і перебування в лікарні одиноких
людей, з важким соціальним становищем, яким також потрібні відповідні палати та умови для підтри-
мання їх власної гігієни. Також необхідно провести у відділенні належний ремонт, замінити каналізац-
ійну трубу в одному із туалетів, через що у відділенні постійно відчутний неприємний запах. Звичайно,
що не завадила б нам ще додаткова медична апаратура для функціонального обстеження хворих,
наприклад, для обстеження функцій дихання, щоби можна було хворому зробити диференціальну
діагностику, виявити проблему на ранній стадії, бо від цього залежить, в першу чергу, курс лікування і
здоров’я пацієнта. Наприклад, неправильно лікуючи бронхіальну астму, через відсутність такої діагно-
стики, ми хворого заганяємо у ще гірший стан. Щоби цього не сталося, потрібен такий апарат як спірог-
раф медичний.

У колективі терапевтичного відділення панує атмосфера взаємоповаги, підтримки, доброго, това-
риського відношення. Старші за досвідом медики передають знання і навички молодим, діляться з
ними своїми знаннями, вміннями, порадами. Молоді ж завжди готові підставити плече старшим.

– Маємо прекрасну, відповідальну старшу медичну сестру Галину Бліхар, яка напередодні Дня ме-
дичного працівника відзначатиме свій ювілейний день народження. Велику частину свого життя про-
робила вона у терапії, прийшовши сюди з посади медсестри палати новонароджених, – каже Тетяна
Романівна. – Хочу відзначити й велику заслугу лікаря-терапевта Любові Манюх, яка понад 32 роки була
завідуючою відділення. Люба Омелянівна злагодила колектив, здружила,  я б сказала, відшліфувала,
бо завдяки їй і її професійним настановам, я отримала у спадок дуже підготовлених медичних сестер,
які дають собі раду у будь-якій складній ситуації, навіть без лікаря. Любі Омелянівні я хочу висловити
велику особисту подяку. Також у відділенні працюють ще лікарі з великим медичним стажем, в яких
варто чомусь повчитися, щось взяти для себе, порадитися. Це Нестор Васильович, Степан Федорович,
також прийшов до нас хороший лікар з Ільника Микола Якубович. Заслуговують подяки Катерина
Михайлівна та Ірина Степанівна. Медсестер я взагалі хочу відзначити всіх добрим словом – надійні і
знаючі; на всі сто, а то й більше відсотків, виконує свою роботу молодший медичний персонал. Звичай-
но, що не завжди усе йде гладко, іноді й ми помиляємося, але стараємося з увагою ставитися до
пацієнтів, ефективно проводити лікування. Попри те, що у наших лікарів  невелика заробітна плата, але
миримося з тим, що маємо на даний час, хоч, звичайно, надіємося на краще. Головне, що немає
значних затримок із її виплатою. Керівництво у нас хороше, якось більш-менш налагодилася робота в
медичному колективі і стабілізувалася. Думаю, що для роботи завжди знайдуться сили і впевненість,
головне, щоб у житті було все необхідне для щастя.

Ольга ТАРАСЕНКО.
Фото Костянтина Малетича..

17 червня поважний ювілей – 85 років – святкувати-
ме дорога матуся, бабуся, прабабуся, жителька с. Яб-
лунів – Ганна Степанівна Посоленик.

Прийміть, рідненька, найкращі
побажання. Дякуємо за чуйне і
ніжне серце, за мудрі поради, за
щиру турботу про кожного з нас.

Дозвольте сьогодні нам Вас
привітати,

Любові й подяки слова Вам ска-
зати

За лагідне серце, за щиру тур-
боту,

За руки невтомні, нелегку ро-
боту,

За те, що зростили, за хліб на
столі,

Спасибі Вам, рідна, й уклін до землі.
Хай щастя приходить до Вашого дому,
Прогнавши недугу, тривогу і втому,
Щоб радістю сяяло Ваше обличчя,
В міцному здоров’ї зустріти сторіччя.
З повагою та любов’ю: дочка Марія з Іспанії зі своєю

сім’єю, дочка Ярослава з Луцька зі своєю сім’єю, син
Іван з Ужгорода зі своєю сім’єю, син Степан зі своєю
сім’єю та син Сергій з м. Турка.

ПРОДАВАТИ АЛКОГОЛЬ
НЕПОВНОЛІТНІМ –

АМОРАЛЬНО І ЗЛОЧИННО
 Законодавством України заборонено продаж алкогольних і

тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Але ми й
далі стикаємося з тим, що в руки наших дітей потрапляють
і горілка, і пиво, і цигарки. Проблема ця має місце в нашому
суспільстві, вона болюча і потребує вирішення. Тому це пи-
тання й було включено до порядку денного координаційної ради
з питань дітей, яка проходила нещодавно в райдержадмініст-
рації під головуванням заступника голови Турківської РДА
Юрія Лила.

За інформацією пред-
ставника ювенальної
превенції Турківсько-
го відділення поліції,
з початку поточного
року поліцейські
склали 5 адміністра-
тивних протоколів про
продаж неповнолітнім
алкогольних напоїв. Крім
цього, працівники превенції
проводять бесіди з підприємця-
ми району щодо недопущення
ними продажу тютюну та алко-
гольних напоїв неповнолітнім.
Було організовано рейди-пере-
вірки по селах, зокрема виїжд-
жали в Ільник. Але, очевидно,
про цей рейд хтось дізнався, бо
молодь була у зборі, але нічний
бар у цей час був зачинений. Бу-
вають випадки, що й доводить-
ся складати протоколи на
батьків, діти яких потрапили в
лікарню з ознаками алкогольно-
го сп’яніння.

Юрій Дмитрович наголосив,
що роботу у боротьбі з цим га-
небним та небезпечним яви-
щем потрібно активізувати служ-
бам, які працюють з молоддю,
педагогічним колективам, пра-
цівникам поліції, батькам,

церкві. Адже всі ми відпов-
ідаємо за майбутнє по-

коління. І бити на спо-
лох. Бо сьогодні спос-
терігаємо дедалі
більше випадків, коли
діти прихиляються до
чарки. І, до речі, беруть

спиртне не тільки в ма-
газинах чи барах, а й на

дому – у продавців самогону.
Нагадаємо, що відпові-

дальність, яка передбачена за
продаж пива (крім безалкоголь-
ного), алкогольних, слабоалко-
гольних напоїв, вин столових та
тютюнових виробів особам до 18
років, у тому числі й поштучних
тютюнових виробів, лягає на
суб’єкт господарювання, до яко-
го застосовуються фінансові
санкції у вигляді штрафу, в
розмірі 6800 гривень. Та й пра-
цівник, який безпосередньо
продав заборонений товар не-
повнолітньому, також притя-
гається до адміністративної
відповідальності. Крім того, у
підприємця анульовують ліцен-
зію на продаж алкогольних і тю-
тюнових виробів.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого, найкра-
щого у світі чоловіка, батька, дідуся, жителя с. Комарни-
ки – Михайла Несторовича Височанського – із прекрас-
ним 70-річним ювілеєм сердечно вітають дочка Люба,
зять Михайло, дочка Надія, зять о. протоієрей Андрій,
дочка Галина, зять Йосип; онуки Михайло, Тетяна, Ма-
рія з чоловіком Юрієм, Іванна, Микола, Андрій та Іванко
і бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я, святко-
вого настрою, мирного неба над головою, родинного бла-
гополуччя, рясних Божих благословінь.

Наш люблячий, рідний, найкращий у
світі,

З Вами нам завжди затишно й
світло,

Ви гарний господар і дідусь чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа!
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ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ  РАЙОНУ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята — Дня

медичного працівника і дозвольте
подякувати вам за щоденну виснаж-
ливу працю — невпинну боротьбу
за здоров’я і життя людини.

Немає професії жертовнішої та гу-
маннішої, ніж професія медика, про-
те медичну галузь по-різному оціню-
ють у суспільстві: від шанобливої
вдячності до найжорсткішої критики.
Але, незважаючи ні на що, для ліка-
ря понад усім стоїть пацієнт — його
здоров’я і повноцінне життя.

Незважаючи на цілу низку про-
блем, які в останні роки намагаєть-
ся подолати система охорони здо-
ров’я в Україні, ви як істинні профес-
іонали, як мовчазні ангели-охоронці
завжди готові прийти на допомогу
незнайомій людині, виявляючи
відданість своїй справі, ігноруючи особисті плани і проблеми, часто
наражаючись на професійні небезпеки і навіть ризикуючи влас-
ним життям.

У ваших руках — складна і відповідальна справа. Сподіваюся. що
ви й надалі з високою відповідальністю та сумлінням виконувати-
мете поставлені перед вами завдання, дбатимете про нові про-
фесійні здобутки, а ваші зусилля винагороджуватимуться повагою і
вдячністю суспільства.

Сердечно бажаю  вам та вашим родинам здоров’я, щастя, добра
і благополуччя, невичерпної енергії та нових професійних здобутків
в ім’я України. Нехай благословенними будуть ваші дороги, раду-
ють друзі, колеги, надихають нові справи, зігріває родинне тепло.

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні  працівники медичної галузі Турківщини!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята — Дня

медичного працівника! У всі часи ваша праця була і залишається
однією з наймилосердніших, вона вимагає самопожертвування,

особливої уваги і доброти до людей.
День медичного працівника разом з
вами відзначають сотні людей, яким
ви подарували радість перемоги над 
недугами, які вірять у ваш талант, про-
фесіоналізм, вміння та досвід, у вашу
повсякчасну готовність прийти на до-
помогу.

Особливу вдячність хочеться висло-
вити тим, хто і в цей святковий день пе-
ребуватиме на своєму посту — чергу-
вати в лікарнях, пологових будинках,
бригадах швидкої допомоги.

Ви присвятили своє життя служінню
ідеалам добра та людяності, тому ба-
жаю невичерпності сил і завзяття,
творчої наснаги у вашій важливій
праці. Нехай вас ніколи не покидає

впевненість у правильності обраної професії, а праця приносить
тільки задоволення. Бажаю вам оптимізму, здоров’я, нехай кожен
прожитий день приносить щастя і любов.

Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської РДА.

Шановні колеги та ветерани медичної галузі району!
 Адміністрація  Турківського РЦ ПМСД щиросердечно вітає  вас з

Днем медичного працівника. Висловлюємо най-
тепліші слова вдячності за те, що не жаліючи
часу й зусиль, рятуєте людські життя, піклує-
теся про здоров’я пацієнтів.  Сьогодні медичні
працівники закладу, і в першу чергу представ-
ники терапевтичної служби, сімейні лікарі,
напружено працюють над впровадженням
медичної реформи, що спрямована на по-
кращення якості медичного обслуговуван-
ня пацієнтів.

У переддень професійного свята – щирі  і
сердечні вітання усім медичним працівникам Тур-
ківщини.  Міцного  Вам здоров’я, багато щасливих
днів, успіхів у всіх справах та починаннях, благополуччя та добробу-
ту. Нехай і в будні, і у свята Ви ніколи не засумніваєтесь у важливості
своєї благородної праці та вибору професійної стезі медичного пра-
цівника. Нехай вдячність та повага пацієнтів додає кожному з Вас
сил для служіння людям.

Микола ЯЦКУЛЯК, головний лікар,
Тетяна КОЗЛЯТНІКОВА, голова трудового колективу.

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ  ТУРКІВЩИНИ!
З нагоди Вашого професійного свята - Дня медичного працівни-

ка, прийміть сердечну подяку за Вашу віддану працю, безмежне
милосердя, професійність, високу моральність та лікарську честь.

Земний уклін Вам – людям найгуманнішої у світі професії. Тим,
хто, не жаліючи зусиль і часу, приймає на себе важкий тягар людсь-

кого болю і страждань, оберігає най-
цінніше, що є у людини – її життя. Адже
здоров’я нації є базовою умовою нор-
мального розвитку країни, її благопо-
луччя.

Вірю, що лікарська честь і грома-
дянська відповідальність, працьо-
витість і самовідданість будуть завж-
ди слугувати людині та дарувати надію
і віру. Ще раз від усього серця вітаю
Вас з професійним святом і бажаю
Вам міцного здоров’я, успіхів, насна-
ги, достатку та доброго настрою. Хай
усе хороше, зроблене з душею та нат-
хненням, повертається до Вас стори-
цею! Нехай кожна мить життя радує
своєю неповторністю!

Зі святом Вас! Щастя Вам і добра! І
нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а
лише приємною місією!

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
народний депутат Верховної Ради України.

ÏÎ×ÅÑÍÀ ÏÐÎÔÅÑ²ß – ÌÅÄÈÊ

ЗМІЇ
ШАЛЕНІЮТЬ

З початку червня, лише в
нашому районі, трапилося
три випадки укусу змії. Про
те, що плазун напав на 9-річну
дитину в с. Ропавське, ми вже
повідомляли. А ось цього тиж-
ня зафіксовано ще два випад-
ки – в с. Гусне змія вкусила в
руку 48-річного місцевого жи-
теля, а минулої середи 28-
річного жителя с. Верхній
Турів. Як повідомив редакцію
виконувач обов’язків головно-
го лікаря КЦРЛ Петро Ігнаце-
вич, життю потерпілих нічо-
го не загрожує.

Очевидно, не зайвим буде на-
гадати жителям району про обе-
режність, перебуваючи в лісі, на
полі чи на городі. Особливо слід
звернути увагу на дітей, які час-
то, не здогадуючись про небез-
пеку, бродять в заростях та ча-
гарниках, де полюбляють бути
змії.

Наш кор.

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÈ
ÌÎÂÍ² ÒÀÁÎÐÈ
З метою популяризації та

вивчення і удосконалення  іно-
земної мови, на Турківщині
запрацювали мовні табори. За
інформацією відділу освіти
Турківської РДА, діють вони у
всіх загальноосвітніх на-
вчальних закладах, за винят-
ком двох, де немає фахівців з
іноземної мови. Діти прово-
дять тут свій вільний час,
спілкуючись іноземною, співа-
ють пісень, грають в ігри.
Такі табори працюють по два
тижні, вони – кількагодинні,
дітей тут не харчують. Ко-
жен табір має свій графік ро-
боти. Є навчальні заклади, де
працюють два мовні табори
– англійської і німецької, або
ж англійської і французької
мови.

А ще діятиме в нашому районі
відпочинковий табір «Вітрила
надії», який розташований на
території Верхньовисоцької
сільської ради. До речі, він пра-
цює на Турківщині вже кілька
років і став популярним. Тут мак-
симально залучають дітей до
активного відпочинку, добре
харчують. Уже виявили своє ба-
жання відпочити у цьому таборі
вихованці Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1, Явірського НВК, Нижньови-
соцького НВК та Карпатського
НВК ім. М. Іваничка. Деякі з дітей
їдуть у «Вітрила надії»  на відпо-
чинок вже не перший раз.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÁÎÉÊÈ ÍÀÏÈÑÀËÈ ËÈÑÒÀ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐÓ ÇÅËÅÍÑÜÊÎÌÓ

Уже не перший рік міжнародна громадська організація
«Світовий Конгрес Бойків» переймається майбутньою долею
Турківщини, зокрема в контексті адміністративно-територ-
іального поділу. По декілька разів члени організації надсилали
листи в найвищі державні установи, в тому числі Президенту
України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру Ук-
раїни, з тим, аби зберегти Турківський район як цілісну тери-
торіальну одиницю з визначеним статусом – гірський.

У листі наводили цілий ряд переконливих доказів, що наш район
– унікальний край, з великими можливостями на перспективу, зок-

рема – в туристично-рекреаційному плані.
Днями черговий лист про збереження із ста-

тусом гірського Турківського району від гро-
мадської організації було скеровано новооб-
раному Президенту України Володимиру Зе-
ленському. І хотілося б вірити, що президен-
тська адміністрація розгляне цей лист і прий-
ме рішення на користь нашого краю. Вселяє
надію й те, що керівником адміністрації прези-
дента є син уродженця м. Турка, викладача юри-
дичного факультету Львівського національного університету ім. Івана
Франка, Йосипа Богдана – Андрій. У свій час він разом з батьком
неодноразово був у м. Турка – столиці Бойківського краю, і має
добрі спомини, як і друзів із щасливого дитинства.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ІВАН САВКА ЙДЕ
ДО ПАРЛАМЕНТУ
З РАДИКАЛАМИ

Діючий депутат Верховної Ради України, полковник
Збройних сил України, в недалекому – заступник ко-
мандира 79-ої Миколаївської десантно-штурмової
бригади, наш земляк, уродженець с. Лопушанка, Іван
Савка, йде в парламент наступного скликання в спис-
ку Радикальної партії Олега Ляшка. Там він значить-
ся під п’ятим номером. А в теперішній каденції Вер-
ховної Ради він депутат від «Народного фронту».

Іван Іванович поки що єдиний виходець з Турківщини, хто
кандидатує до майбутнього парламенту, хоча до 25 черв-
ня, коли завершиться реєстрація кандидатів, ми можемо
побачити ще когось: чи в партійних списках, або ж по ма-
жоритарці.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу, люблячу онучку Віку Чаплинець із с. Кривка із пер-
шим ювілеєм – 10-річчям від дня народження – від щирого
серця і з великою любов’ю вітають дід Іван, баба Юлія, вуйко
Іван з сім’єю, цьоця Світлана з сім’єю і бажають дорогій онучці
та племінниці міцного здоров’я, добрих і надійних друзів у
житті, радості, здійснення мрій, щасливої
долі, Божого благословення.

Все – тобі,  усе – для тебе!
Поглядає Ангел з неба:
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати:
Добра будь та люби Бога
І молися до Святого –
Й кожен день свій іменин
Будь щаслива разом з ним!

Колектив Ільницького НВК щиросердечно вітає з ювілей-
ним днем народження вчителя Федора Миколайовича Ма-
сендича і бажає шановному ювілярові міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життєвої енергії, оптимізму, натх-

нення, родинного тепла і благополуччя, світлої
радості в житті, рясних Божих благословінь.

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі,
Тепло, й добро нехай дарує світ

Дай Бог Вам і здоров’я, і натхнен-
ня,
Щоб Ви прожили ще багато літ

Під Божим і людським благословенням.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÇÃÎÐ²Â
ÆÈÒËÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ

У середу, 12 червня, о 05:56 год., до служби порятунку «101»
надійшло повідомлення про пожежу в с. Ясениця нашого райо-
ну. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, кри-
тому шифером. До місця виклику негайно виїхали рятуваль-
ники 28-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Турка.  

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь швид-
ко поширився дерев’яними конструкціями будинку та повністю його
охопив. О 07:10 год. вогнеборці локалізували пожежу, а о 07:29 год.
повністю її ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок повністю.
 До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1

одиницю спецтехніки.
Обставини події встановлюються. На пожежі ніхто не постраж-

дав.
Наш кор.

ЯВІРЧАНИН НАКЛАВ
НА СЕБЕ РУКИ

Днями, село Явора сколихнула тривожна звістка. Місцевий
житель, в якого, як кажуть, не склалося сімейне життя, а
відтак він часто причащався до чарки, наклав на себе руки.
Дивні обставини, іноді люди, близькі по крові, не можуть, або й
не хочуть рятувати тих, хто піддався спокусі оковитої, мах-
нувши рукою, мовляв, а що зробиш з алкашем. На жаль, таким
чином ми штовхаємо людину в прірву безнадії, а відтак стає-
мо співучасниками гріха.

До речі, останнім часом випадки самогубства, що підігріті алкого-
лем, є непоодинокі. А тому влада, церква та громадськість мали б
бити на сполох і писати на адресу президента чи міністра десятки,
а не одну петицію, щоб нарешті припинити безконтрольність в реа-
лізації та споживанні алкоголю, дуже часто сурогатного. Адже ми
своїми руками знищуємо українську націю.

Наш кор.

– Пане Олеже, сьогодні бачи-
мо певне розчарування в діяль-
ністю громадських органі-
зацій. В міру різних обставин їх
популярність падає. Власне
тому, якось дивно виглядає
ідея створення вашої, тим
більше з такою промовистою
назвою.

 – Як на мене, тут нічого дивно-
го немає. Я особисто та мої од-
нодумці аж ніяк не переслідує-
мо якусь конкретну вигоду: здо-
бути посаду чи заробити грошей.
Все це є хоч і важливе, але ско-
роминуче. Хочемо, щоб наша
скромна діяльність, мало рекла-
мована, принесла маленьку ко-
ристь для Турківщини в багатьох
контекстах – освітньому, духовно-
му, господарському. Я чітко розу-
мію, що, як кажуть, гори нам не
вдасться звернути. У засиллі ве-
личезної кількості проблем, що
маємо сьогодні, хочемо бути ко-
рисними бодай в чомусь мало-
му. Як відомо, великий камінь
складається з маленьких піщи-
нок. Я глибоко переконаний, що
без духовного відродження в Ук-
раїні ми ніколи не матимемо
благополуччя. Ми й дальше бор-
сатимемося в брехні, невірстві,
лукавстві, обманюватимемо
одне одного й зневажатимемо.
Якби в нашій державі, чи окремо
взятому регіоні, було 95 відсотків
людей з правильними мораль-
ними принципами ( незалежно
чи це двірник, а чи керівник дер-
жавної установи найвищого
рівня), ситуація змінилася б дуже
швидко.

А щодо назви організації, то, на
мій погляд, вона відображає
нашу спільну мету – відродити
чудовий бойківський край, зро-
бити його привабливішим, ком-
фортним для проживання та
цікавим для гостей. Де б я не був,
я завжди кажу, що я з Турківщини

і гордий з того.
– Думаю, в багатьох виник-

не запитання: а що ж може зро-
бити громадська організація
без коштів, владних повнова-
жень, а хтось взагалі скаже –
черговий популізм.

– Ну, звичайно, кожен має пра-
во думати так, як він хоче, як доз-
воляє йому це робити світобачен-
ня і культура. Пригадуєте фразу
«Кожен думає в міру своєї розпу-
щеності». А отже, я далекий від
того, що ми можемо збудувати на
наших теренах якесь велике
підприємство, чи провести мас-
штабну галузеву реформу. Але
показати особистим прикладом
поступ і бажання до змін цілком
можливо. Ми готові щиро й без-
корисливо співпрацювати з вла-
дою, з владою чесною, такою, що
хоче блага для людей. Якщо тре-
ба, можемо впливати й на влад-
них хабарників, для яких посада
– це трон і нажива, і аж ніяк не
відповідальність. Якщо владі
знадобиться наша порада, буде-
мо раді. Наша скромна фізична
підтримка в тій чи інші справі –
також. Ми не хочемо і не будемо
когось огульно критикувати, а
особистим прикладом, в по-
ведінці, в роботі показувати не-
великі крупинки добра, щирості і
порядності, які, склавши в єдине,
можуть стати моральними жит-
тєвими принципами не лише для
когось особисто, а й для суспіль-
ства. Ми нікого не хочемо знева-
жати, а прославляти, не прини-
жувати, а возвеличувати. Колись
колумбійський письменник, пол-
ітичний діяч Габріель Гарсія
Маркес сказав чудові слова: « Лю-
дина має право дивитися на іншу
людину зверху тільки тоді, коли
допомагає піднятися». Хоч при
цьому варто пам’ятати й
мудрість Гіппократа «Тому, хто не
хоче змінити своє життя, помог-
ти неможливо». Наша мета – не
допомогти всьому світу порада-
ми та настановами, а найближ-
чому сусіду конкретною малень-
кою справою. Скажімо, для міста
зробити щось невеличке. Для
прикладу, провести екологічну
толоку. А буде багато маленьких
справ, побачимо й результат.

– Чи маєте якийсь досвід у
цьому плані?

– Мало часу пройшло від ство-
рення громадської організації, а
тому, зрозуміло, що й досвід не-
значний. Але як позитивний при-
клад, можу назвати минулорічну
осінню акцію з прибирання бе-
регів річки Стрий в с.Ільник. На
жаль, на наш заклик практично

не відгукнулися місцеві жителі,
які б мали наводити порядок, як
кажуть, у своєму домі. Напере-
додні Великодніх свят ми звер-
талися, до речі, через вашу газе-
ту, до жителів м. Турка вийти на
толоку. Але знову ж таки як рай-
онна, так і міська влада, на це не
зреагували. Зараз ми працюємо
над створенням місцевих осе-
редків громадської організації й
просимо наших активістів бути
прикладом для односельців у
питаннях створення екологічно-
го благополуччя. Нам би дуже
хотілося, щоб у навчальних зак-
ладах не для галочки, а для доб-
рої перспективи проводили ви-
ховання учнів. Нещодавно мені
довелося бути свідком однієї
історії. Йдуть вулицею батько з
сином. Зайшли в магазин, купи-
ли для старшого цигарок, для мо-
лодшого – цукерки. Дивлюся,
хлопчик зняв обгортку й ози-
рається, шукає смітника, де б ви-
кинути. І таки знайшов, підбіг і
зробив добру справу. На відміну
від батька, який зняв плівку із
цигарок й демонстративно вики-
нув перехожим під ноги. Я спро-
бував йому зробити зауваження,
але, на жаль, він навіть не зро-
зумів, що від нього вимагають.
Оповитий цигарковим димом,
гордо попрямував, начебто нічо-
го й не сталося.

Для себе в першу чергу і для
всіх хочу наголосити: допоки ми
не полюбимо довкілля, а люби-
тимемо лише себе, екологічна
ситуація не поліпшиться.

Окремо хочу звернути увагу на
проблему збереження лісів. Так,
впродовж десятиліть у нас панує
варварська, неконтрольована
вирубка і часто не стиглої дере-
вини, а молодняка. Натомість
лісівники щорічно вихваляються,
скільки гектарів засаджено. Але
чомусь вони не розказують, тим
більше не показують, як росте
ліс через 5 чи 10 років. Не приве-
дуть туди учнів, які брали участь в
посадці, та не продемонструють
результат їхньої праці. Я досить
часто буваю в лісі і бачу, як за-
саджені площі вкривають чагар-
ники, кущі, і лісівники жодним чи-
ном не намагаються цьому про-
тидіяти. Я розумію, що в них є
фінансові проблеми. І щоб отри-
мувати заробітну плату та забез-
печувати господарську
діяльність, рубають ліс. Тут по-
трібно, щоб весь район чи зібрав
підписи, чи подав петицію до
найвищого керівництва держави:
заборонити всяку вирубку лісу в
Карпатах, а натомість забезпе-
чувати лісівників, що охороняти-
муть ліс,  фінансуванням.

Паралельно з тим, в районі
має бути створено спеціалізова-
не підприємство, яке б кваліфі-
ковано займалося лісозаготів-
лею в плані санітарних рубок та
рубок догляду. Зрозуміло, що ве-
ликих прибутків, очевидно, від
того воно не може мати, здійсню-
ючи діяльність в межах сьогодн-
ішнього податкового законодав-
ства. Турківщина має  мати особ-
ливий статус, де було б вигідно
вкладати інвестиції. Була би така
собі вільна економічна зона. Тоді
й почнуть відроджуватися наші
села, які сьогодні в запустінні.
Люди менше виїжджатимуть на
заробітки, більше того, поверта-
тимуться до рідних домівок.

Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ Â ÎÏÎÇÈÖ²¯,
À Â ÑÏ²ÂÏÐÀÖ²
хоче працювати з владою громадська
організація «Відродження Турківщини»

У непередбачуваному і суперечливому політичному украї-
нському калейдоскопі, незалежно – обласного чи районного
рівня, останніми десятиліттями стали популярними різно-
манітні громадські організації. Ініціатори їх створення, зазви-
чай, декларують корисні й благі наміри, хоча поміж тим пере-
слідують особисті інтереси. Здобувши посаду, забувають про
обіцянки чи відповідальність перед тими, кого делегували до
влади. Іноді громадська організація складається з двох-трьох
осіб, а пихи – на всіх 100! На зібраннях чи товариських зустрі-
чах такі «активісти» демонструють свою зверхність, кри-
тикуючи всіх і вся. Більше того, вони пропонують свої послу-
ги з надією заробити на цьому дивіденди, а якщо поталанить,
то й фінансову винагороду. Про це засвідчує їхня обмежена
обізнаність, та й толерантності бракує.

Хочеться вірити, що не так давно створена громадська
організація «Відродження Турківщини» буде в цьому плані при-
ємним винятком. Не підлаштовуватиметься під політичну
ситуацію, а в міру своїх можливостей працюватиме на благо
району. Власне про мету та необхідність створення її наша
сьогоднішня розмова з керівником ГО, виконувачем обов’язків
начальника відділу культури Турківської РДА Олегом
Вільчинським.
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження ко-
легу по роботі, багатолітнього працівника
медичної галузі, старшу медсестру терапев-
тичного відділення – Галину Михайлівну
Бліхар – і бажають шановній ювілярці неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого віку!

Нехай завжди Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніко-

ли,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст.
щиро вітає із золотим ювілеєм – 50-річчям від
дня народження – вчителя Михайла Мироно-
вича Місяйла і бажає шановному ювіляру
міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, безмежного щастя, мирного неба
над головою, Божого благословення.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Люблячого синочка і брата–  Віталія Івановича Гуляка – з
днем народження сердечно вітають мама Оксана, тато Іван,
брати Микола, Володимир, Михайло з дружиною Інною, сес-
тра Олександра; дорогого онука – бабуся і дідусь, доброго
племінника – цьоця Людмила із сім’єю.

Рідні бажають шановному ювіляру життє-
вих сил, енергії, доброго здоров’я, родин-
ного тепла, сповнення планів і задумів,
Божого благословення у всіх справах.

Хай віра, надія й любов будуть
разом з Тобою,

Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче пісня-

ми,
Хай гарним та світлим буде майбут-

тя.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел Тебе захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги,
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Колектив Кривківської ЗОШ щиро вітає із ювілеєм кухаря
школи Галину Василівну Ільницьку і бажає шановній юві-
лярці доброго здоров’я, невсипущої життєвої енергії, родин-
ного благополуччя, рясних Божих благословінь.

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого більше треба,

Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть доро-

ги.
Щоб серце зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,

І довгого-довгого щедрого віку!

Педагогічний колектив Присліпського НВК щиро вітає ко-
легу по роботі Марію Іванівну Кметик з ювілей-
ним днем народження. Бажає шановній юві-
лярці здоров’я міцного, щастя, радості в житті,
усіх земних благ і Божої благодаті.

Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

УПРАВЛІННЯ СОЦЗАХИСТУ
ЗАПРОШУЄ ДІТЕЙ НА

ВІДПОЧИНОК
Літня пора –сприятливі умови для оздоровлення та відпочинку наших дітей, щоби вони мог-

ли набратися сил, поправити своє здоров’я, цікаво і змістовно провести вільний від навчання
час. Зазвичай, про відпочинок своїх дітей дбають батьки, а ось про дозвілля і оздоровлення
дітей пільгових категорій – держава.

– У нашому районі є 5842 дити-
ни, які належать до числа пільго-
вих категорій, з них 53 дитини-си-
роти, – каже начальник управлін-
ня соціального захисту населення
Турківської РДА Микола Гут. – Мину-
лого року ми за кошти державного
бюджету оздоровили 53 дитини, які
були скеровані до дитячих таборів
«Молода гвардія» і «Артек», і за
рахунок обласного бюджету – 62.
Цього року з бюджету держави вже
оздоровлено 22 дитини,  щодо об-
ласного, то тут є тільки розподіл на
першу зміну. Це 10 путівок, п’ять з
яких – на море. Так як  основний
навчально-виховний процес у шко-
лах вже закінчився, то розподіл пу-
тівок робитимемо на наступні
зміни. Хочу нагадати, що оздоровлення дітей на Турківщині проходить кожного року і йому надаємо
особливу і першочергову увагу. По лінії освіти – це робота так званих  мовних таборів,  таборів релігійно-
го напрямку і інших.  Словом, можливості для відпочинку дітей є, а ось бажаючих оздоровитися, на
превеликий жаль, не надто багато. Завжди доводиться шукати таких дітей, від родичів – мало ініціати-
ви. Слід сказати, що бюджетних путівок, які б стовідсотково оплачувалися державою, влітку чомусь
надходить менше. Вони в основному є з певною доплатою, яка залежить і від категорії пільговика, і від
віку дитини. Зокрема на пільгову путівку має право й дитина, яка є переможцем олімпіади, змагання,
всеукраїнського чи міжнародного конкурсів у галузях спорту, культури, освіти. За нашими даними, тала-
новитих і обдарованих дітей в районі є більше 30 осіб. Велике прохання подавати нам якраз заявки від
таких дітей на відпочинок, а також і від дітей, які хворіють і перебувають на диспансерному обліку
(таких у районі є 570 осіб). Їм вкрай необхідно оздоровитися у літній період і бути бодай раз у  три роки
на відпочинку. Це стосується й багатодітних та малозабезпечених сімей.  Батьки, опікуни чи прийомні
батьки мають  врешті-решт хоч деколи подбати про здоров’я своєї дитини, не бути байдужими  і не жити
за правилом «Вам потрібно, ви й везіть дитину до табору».

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀ ÊËÎÏÎÒÀÍÍßÌ
ÀÍÄÐ²ß ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÎÃÎ, ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ

ÎÒÐÈÌÀËÀ ×ÅÐÃÎÂÓ ÑÓÁÂÅÍÖ²Þ
Відповідно до частини шостої ст. 108 Бюджетного кодексу України, статті 32 Закону Украї-

ни “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, уряд затвердив розподіл субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій між місцевими бюджетами.

Субвенцію, в сумі 543 тис. грн. розподілено таким чином:
- капітальний ремонт приміщення бібліотеки с. Верхня Яблунька – 55 тис. грн.;

- придбання музичної апаратури для Народного дому с.
Нижнє Висоцьке – 25 тис. грн.;

- придбання меблів для комунального некомерційного
підприємства «Турківський районний центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги Турківської районної ради» – 50 тис.
грн.;

- облаштування дитячого майданчика на території Верх-
ненської сільської ради – 60 тис. грн.;

- придбання студійного обладнання для комунального зак-
ладу Турківської районної ради студії районного радіомов-
лення «Карпатський гомін» м. Турка – 50 тис. грн.;

- капітальний ремонт вуличного освітлення з використан-
ням енергозберігаючих ламп по вул.. Центральна в с. Вовче –
50 тис. грн.;

- облаштування огорожі кладовища в с. Нижня Яблунька –
40 тис. грн.;

- капітальний ремонт дороги від с. Боберка до с. Дністрик
Дубовий – 213 тис. грн.

Зразу ж після оприлюднення інформації про розподіл суб-
венції в мережі фейсбук з’явилися коментарі всезнайків, які
переконують, що кошти не варто було дробити, а скерувати їх

цільною сумою на один об’єкт, мовляв – це було б правильніше і вигідніше. Тим, хто пише такі дописи,
варто було б поспілкуватися з керівниками шкіл району, народних домів чи лікарських амбулаторій,
головами сільських рад, які роками не можуть домогтися виділення 20 чи 30 тис. грн. на придбання
музичної апаратури, інтерактивної дошки, чи якогось спортивного інвентаря. А тут випала добра нагода
придбати щось конче потрібне та й використовувати в навчальному процесі чи для відпочинку молоді.

За словами помічника депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірини Кіри, субвенція
розподілена, враховуючи запити, що надійшли до громадської приймальні, і піддавати сумніву
доцільність такого рішення – це все рівно, що нехтувати інтересами громад та керівників установ та
організацій, які справді щось хочуть зробити для покращення навчально-виховного процесу в школах
чи культосвітньої роботи в народних домах.

А взагалі цікаво було б почути думку тих, хто роками чекав на кошти – вона була б найоб’єктивнішою.
А розписувати свої міркування, як кажуть, з високої дзвіниці, демонструючи особливу обізнаність – це
так собі, для популізму. Щоб мати об’єктивну картину, варто опуститися на грішну землю та бодай
частково поцікавитися, як живе віддалене, а відтак, забуте село. Повірте, філософствувати з високих
владних кабінетів, з власної вілли чи комфортабельної квартири – нескладно...

Василь ВАСИЛЬКІВ.
На фото: народний депутат України Андрій Лопушанський обговорює  проблеми села із Верхньо-

яблунським сільським головою Андрієм Федорчаком.

ПАСПОРТ – ЗА 15 ХВИЛИН
4 червня у Львові почав роботу Центр оформлення доку-

ментів №1 Львівського міського управління Державної мігра-
ційної служби. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

У Центрі, що розташований на вул. Чупринки, 71, можна буде
оформити закордонний паспорт або ID-картку. В Головному уп-
равлінні ДМС у Львівській області кажуть, що процес займе не більше
15 хвилин.

«Тут працюватимуть 8 робочих станцій, що дасть можливість на-
давати до 200 адміністративних послуг щодня. Для зручності грома-
дян, у центрі облаштовано місця для відпочинку і майданчик для
дітей», — кажуть в управлінні Державної міграційної служби.

Новий Центр оформлення документів працюватиме на базі Га-
лицького та  Франківського відділів ДМС у Львівській області що-
будня – з 9:00 до 18:00 без перерви.



6 стор.   «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»       14 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó

Ë²ÑÎÂÀ ÏÎÆÅÆÀ –
ÇÀÃÐÎÇÀ ÄËß

ÄÎÂÊ²ËËß ÒÀ ËÞÄÅÉ

Лісові пожежі були і є найбіль-
шим лихом для лісу. За лічені
хвилини вони можуть знищити
або пошкодити лісові насаджен-
ня, що вирощувалися десяти-
річчями. Вогонь зводить на-
нівець працю цілих поколінь
лісівників. При цьому пошкоджу-
ються не тільки дерева, кущі,
трав’яниста рослинність, а ги-
нуть також дикі тварини, птахи,
комахи; вогонь знищує службові
споруди у лісах, може перекину-
тись на житлові будинки, що зна-
ходяться поряд з лісом. На лісо-
вих пожежах можуть загинути й
люди…

Не випадково на в’їздах до
лісу встановлені шлагбауми, ан-
шлаги, що закликають громадян
берегти ліс від вогню та від зас-
мічення побутовими відходами.

На жаль, сумна загальнодер-
жавна статистика показує, що
незважаючи на роз’яснювальну
роботу серед населення, на по-
чатку пожежонебезпечного пе-
ріоду, у лісах виникає найбільша
кількість лісових пожеж (до 70%

Навесні, влітку всім нам дуже подобається відпочивати на
природі, і особливо в лісі. Хочеться, щоб куточок лісу, який ми
обираємо для відпочинку, був мальовничим, незасміченим, вза-
галі незайманим.

Але слід пам’ятати, що з настанням спеки розпочинається
період, коли різко зростає небезпека виникнення лісових по-
жеж. Він так і називається – пожежонебезпечним. І триває цей
період до жовтня місяця включно.

всіх випадків), як за кількістю,
так і за пройденою вогнем пло-
щею.

Основною причиною виник-
нення лісових пожеж є пору-
шення громадянами вимог
Правил пожежної безпеки в
лісах України під час відпочин-
ку у лісі та випалювання сухої
трав’яної рослинності на
сільгоспугіддях, пустирях, уз-
довж доріг. Сильні весняні вітри
роздмухують вогонь і розпов-
сюджують його у прилеглі лісові
насадження, чим створюють
реальну загрозу їх знищення.
Зростання відвідування лісових
насаджень населенням під час
тривалої посухи також значно
збільшує кількість пожеж. Бави-
тись з вогнем у лісі – це, насам-
перед, шкодити самому собі,
адже за це передбачена не
тільки адміністративна, а у пев-
них випадках – і кримінальна
відповідальність.

Звертаємось, перш за все, до
учителів – розкажіть своїм уч-
ням; до батьків – розкажіть своїм

дітям, до керівників
підприємств, установ, органі-
зацій – розкажіть своїм праців-
никам;  до всіх свідомих людей –
запам’ятайте: під час пожеже-
жонебезпечного періоду, відпо-
відно до Правил пожежної без-
пеки в лісах України, в лісах за-
бороняється:

розводити багаття;
випалювати траву на землях

лісового фонду, а також на сумі-
жних з лісом ділянках, у т.ч. про-
водити сільськогосподарські
пали;

заїжджати на територію лісо-

вого фонду транспортними засо-
бами та іншими механізмами;

палити (курити), кидати непо-
гашені сірники;

використовувати на полю-
ванні пижі, виготовлені з горю-
чих, або здатних тліти матері-
алів.

Тому ще раз нагадуємо: поже-
жу легше попередити, ніж зага-
сити!

Якщо ви опинилися в осеред-
ку пожежі:

- не панікуйте та не приймай-
те поспішних, необдуманих
рішень;

- не тікайте від полум’я, що
швидко наближається, у проти-
лежний від вогню бік долайте
крайку вогню проти вітру, закрив-
ши голову і обличчя одягом;

- з небезпечної зони, до якої

наближається полум’я, виходь-
те швидко, перпендикулярно
напряму поширення вогню;

- якщо втекти від пожежі не-
можливо, то вийдіть на відкриту
місцевість або галявину, ввійдіть
у водойму, або накрийтесь мок-

рим одягом, і дихайте повітрям,
що над самою поверхнею землі
(тут воно менш задимлене); рот
і ніс при цьому прикривайте
одягом чи шматком будь-якої
тканини;

- гасити полум’я невеликих
низових пожеж можна, забива-
ючи його гілками листяних порід
дерев, заливаючи водою, заки-
даючи вологим ґрунтом та затоп-
туючи ногами;

- під час гасіння пожежі не
відходьте далеко від доріг та
просік, не випускайте з виду
інших учасників гасіння пожежі,
підтримуйте з ними зв’язок за
допомогою голосу;

- будьте обережні в місцях го-
ріння високих дерев: вони мо-
жуть завалитися та травмувати
вас;

- особливо будьте обережні у
місцях торф’яних пожеж, врахо-
вуйте, що там можуть створю-
ватися глибокі вирви, тому ру-
хайтеся, за можливості, пере-
віряючи палицею глибину шару,
що вигорів;

-  після виходу із осередку по-
жежі повідомте місцеві органи
влади та пожежну службу про
місце, розміри та характер по-
жежі;

- у всіх випадках, якщо ви в
змозі, зателефонуйте «101» і
викличте пожежну команду.

Наш спільний громадянсь-
кий обов’язок - шанобливо ста-
витися до природи, перебува-
ючи в лісі, дотримуватися Пра-
вил пожежної безпеки в лісах.

Тільки спільними зусиллями
ми зможемо зберегти ліси від

вогню!
Світлана БАГАН,

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

Ліцей готує кухарів-барменів, озеленювачів-лісорубів,
столярів будівельних, монтажників систем утеплення
будівель, столярів-різьбярів по дереву та бересті.

Крім цього, кожен учень має можливість працювати
над відродженням народних промислів і ремесел, а
саме з відродження вишивки та писанкарства, додат-
ково займатись у гуртках технічної творчості, художньої
самодіяльності, спортивних секціях.

У ліцеї діє 13 навчальних кабінетів, майстерня сто-
лярів будівельних, 3 майстерні  різьбярів по дереву та
бересті, кухня-лабораторія та лабораторія  барменів,
приміщення їдальні, гуртожиток, бібліотека, спортивний
зал та спортивний майданчик.

З ініціативи колишнього заступника директора з на-
вчально-виховної роботи Дребота М.В., у 1990 році було
розпочато збір експонатів народного побуту, одягу, зна-
рядь праці, що засвідчують історію та культуру Бойківсь-
кого краю. Згодом вони стали основою для створення в
ліцеї краєзнавчого музею «Бойківські ремесла». Відпо-
відальною за музейні цінності є завідувач бібліотеки Ко-
пач С.І.

Навчально-виховний процес в ліцеї здійснюють 19
викладачів та 23  майстри виробничого навчання. За
роки існування ліцей підготував понад 9 тисяч спец-
іалістів для будівництва, лісового господарства, торгівлі
та громадського харчування.

Ліцей проводить підготовку кваліфікованих спец-
іалістів за професіями:

з отриманням повної середньої освіти на базі основ-
ної школи (9 класів):

термін навчання  – 3 роки 5 місяців.
Столяр. Різьбяр по дереву та бересті.
Кухар. Бармен.
  Термін начання – 2 роки 10 місяців.

ÏÐÎÔÅÑ²Þ ÇÄÎÁÓÂÀÒÈ
ÒÀ ÒÂÎÐ×Î ÐÎÇÂÈÂÀÒÈÑß

Приходить час, і перед кожною молодою людиною виникає запитання: «Ким бути? Як знайти своє місце
в житті?» Професію потрібно обирати, оцінивши свої здібності та можливості. Цікавих та потрібних
професій багато. Потрібно лише зважено обирати ту, яка, на ваш погляд, найбільше вас зацікавила.

Ви не розчаруєтесь, якщо прийдете на навчання у Боринський професійний ліцей народних промислів і
ремесел.

Столяр будівельний. Монтажник систем утеплення
будівель

на базі  повної середньої освіти (11 класів):
термін навчання  1 рік 6 місяців
Столяр будівельний.Монтажник систем утеплення

будівель.
Озеленювач.Лісоруб.
Пекар.Кухар.
Термін навчання  – 10 місяців
Агент з організації туризму. Адміністратор.
Цікаво та змістовно учні ліцею проводять свій вільний

час. У цьому можна переконатись, переглянувши сайт
Боринського ПЛ НПР.

Ліцей щорічно бере участь в обласних оглядах-кон-
курсах технічної та художньо-прикладної творчості, кон-
курсах художньої самодіяльності закладів професійної
(професійно-технічної ) освіти, мовно-літературних кон-
курсах учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка та української мови імені Петра Яцика, а та-
кож різноманітних конкурсах фахової майстерності та
спортивних змаганнях.

Так, за підсумками 2018-2019 н.р., ліцей здобув такі
перемоги:

в кущових конкурсах:
1. Обласний огляд-конкурс художньої самодіяль-

ності «Творчості проміння золоте-2019»:
- номінація «Сольне виконання»: 1-ше місце

(Ільницька Віталіна, керівник: Петрайко Т.І.)
- номінація «Вокальні та вокально-інструментальні

ансамблі): І-ше місце- народні музики, під керівницт-
вом Михайлюка Б.Б;

-  художнє читання: ІІ місце – Сиплива Христина (кер-
івник Рик О.Й.);

- танцювальні ансамблі -  1-ше місце – український
народний танець, 1-ше місце – сучасний танець (керів-
ник Петрайко Т.І.);

- театралізована мініатюра: ІІ –ге місце – літератур-
но-драматичний гурток, під керівництвом Рик О.Й.

2. Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл».
(Джура) – ІІІ місце, (варіння козацького кулішу – 1-ше
місце, інтелектуальна гра «Відун» - ІІ місце).

3.  Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» - ІІ місце (керів-
ник Оначишич О.М.).

Обласні конкурси
1. Обласний перфоменс дитячої та юнацької творчості

«Навчився сам – надихай інших»:
- номінація «Художня різьба по дереву»:
І-ше місце – Хрептак Мар’ян (керівник Скрекля І.Г.);
І-ше місце – Кінаш Андрій  (керівник Ільницький І.Б.);
- номінація «Художня фотографія»:
І-ше місце – Лендранич Тетяна (керівник Чижевич

Т.П.).
У заочному конкурсі творчих учнівських робіт члени

літературно-драматичного гуртка (кер. Рик О.Й.) здобу-
ли третє місце.

В обласному етапі ІХ  Міжнародного мовно-літератур-
ного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка серед учнів закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти учениця ІІ курсу (групи «Кухар.
Бармен») Лендранич Тетяна посіла ІІ місце, а учениця
ІІІ курсу (групи «Кухар. Бармен») Сиплива Христина, за
результатами фінального етапу ІХ Міжнародного мов-
но-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, на-
городжена дипломом ІІ ступеня.

Ось такі наші здобутки і перемоги.
Чекаємо вас, шановні випускники шкіл! Можливо, і ви

поповните ряди учасників і переможців різноманітних
конкурсів і станете гордістю Боринського професійного
ліцею народних промислів і ремесел. Та найголовніше
– здобудете професію своєї мрії. То ж запрошуємо вас
на навчання у Боринський ПЛ НПР.

Дирекція.
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До уваги землекористувачів!
Закон України від 10.07.2018 № 2498-VIII набрав чинності з 1

січня 2019 року.
У разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної

земельної частки (паю), або його спадкоємець, не оформив
право власності на земельну ділянку, він вважається таким,
що відмовився від одержання земельної ділянки.

ПОРЯДОК ВИДІЛЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ):

1. Громадянин–власник сертифікату звертається до відповідного
органу місцевого самоврядування (ОМС) із заявою про виділення
йому земельної частки(паю)в натурі (на місцевості).

До заяви долучає: сертифікат на земельну частку (пай), копію пас-
порта, ідентифікаційного коду. У разі переоформлення спадщини –
свідоцтво про спадщину за заповітом, або законом.

2. ОМС приймає рішення щодо виділення в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю) та надає дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі на черговій сесії місцевої ради.

3.Громадянин–власник сертифікату укладає договір про розроб-
лення технічної документації із землеустрою із землевпорядною
організацією.   Термін розробки – не більше ніж 6 місяців.

До договору додає: рішення сесії про дозвіл на виготовлення доку-
ментації із землеустрою, сертифікат на земельну частку (пай), копію
паспорта, ідентифікаційного коду. У разі переоформлення спадщи-
ни, свідоцтво про спадщину за заповітом, або законом.

4. Здійснюється державна реєстрація земельної ділянки в Дер-
жавному земельному кадастрі (ДЗК) та отримується витяг про зе-
мельну ділянку. Термін реєстрації земельної ділянки в ДЗК та отри-
мання витягу з ДЗК – до 14 календарних днів.

Витяг можна замовити в центрах надання адміністративних послуг
(ЦНАП), або на сайті https://e.land.gov.ua/services

До клопотання долучається технічна документація із землеустрою
та витяг з Державного земельного кадастру.

5. Громадянин – власник сертифікату звертається до ОМС із зая-
вою про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі та надання земельної
ділянки у власність.

6. ОМС затверджує технічну документацію із землеустрою та пере-
дає земельну ділянку у власність на черговій сесії.

Право власності земельної ділянки оформлюється відповідно до
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень» в ЦНАП або державного реєстратора (ОМС).

Із 60-річним ювілеєм друзі (товариство «Силует») щиро-
сердечно вітають дорогу, щиру, добру, надійну подругу –
Ярославу Йосипівну Лоштин – і бажають ша-
новній  ювілярці міцного-міцного здоро-
в’я, невсипущої життєвої енергії, любові
від рідних, поваги від людей, Божої
опіки і благословення на многії літа!

Зі славним ювілеєм вітаємо ми
Вас,

Хай щастя, наче сонце, заіскрить-
ся.

Все сказане хай буде в добрий час,
Хай радість Вам небачена насниться!

БІТЛЯ НА ВИЇЗДІ РОЗГРОМИЛА ГУСНЕ
Чотири поєдинки другого туру чемпіонату Турківщини з футболу, що пройшли минулої

неділі, завершилися досить результативно. У кожному з них глядачі побачили, як мінімум, 4
голи.

Так у Прислопі місцева команда перемогла сусідів із Вовчого – 3:1, Явора вдома здолала Верхню
Яблуньку – 3:2, у Либохорі капітулювала Нижня Яблунька – 1:5, а Бітля здобула єдину виїзну перемогу
у другому турі, розгромивши команду з Гусного – 5:1.

Таким чином після двох турів чемпіонату, лідерами групи є команди сіл Либохора та Явора, які не
втратили ще жодного очка. За ними йдуть Бітля, В.Яблунька та Присліп, в активі яких по 3 очки, а
замикають таблицю Вовче, Н.Яблунька та Гусне, які не набрали ще жодного очка.

Наступний тур чемпіонату пройде у понеділок, 17 червня. Відбудуться матчі Вовче – Либохора,
Нижня Яблунька – Гусне, Верхня Яблунька – Присліп та Бітля – Явора. Початок усіх поєдинків – о 15.00
год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗМАГАЛИСЯ
РИБАЛКИ

У неділю, 9 червня, в с.Комарники відбувся
чемпіонат району зі спортивного рибаль-
ства. Випробувати свої навики і вміння, в
поєднанні з везінням і фартом, виявив ба-
жання  21 учасник.

Змагання розпочалися о 6.00 год. і тривали 6
годин. Після завершення риболовлі, суддівсь-
ка колегія, під керівництвом головного судді
Миколи Коноваленка, провела зважування уло-
ву та оголосила переможців: третє місце, з ре-
зультатом 877 грам, посів Ігор Яцкуляк. Другим
став Віктор Костьович, який зловив на 8 грам
риби більше – 885 грам, а перше місце «вило-
вив» Олег Крижанівський. Його результат –  976
грам риби!

 Призери нагороджені медалями, грамотами та цінним інвентарем для рибальства і відпочинку від
сектору молоді та спорту Турківської РДА. Також окремо було відзначено найстаршого учасника зма-
гань – 62-річного Богдана Горб’яка та наймолодшого – 12-річну Ярину Соболь.

Також організатори дякують власникам ставків за можливість проведення змагань і попередження
риби, яка цього дня чомусь не клювала.

Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та спорту Турківської РДА.

 З четвертого по восьме черв-
ня.  в м. Чорноморськ Одеської
області пройшли Всеукраїнські
фінальні змагання VІII спартакі-
ади серед депутатів усіх рівнів.

Для Турківщини почесно, що в
команду Львівської області був
відібраний наш земляк, заступ-
ник голови Турківської районної
ради Василь Костишак, який по-

казав найкращий результат на
обласному етапі спартакіади в
змаганнях з шашок.

У напруженій шашковій бо-
ротьбі на морському узбережжі
Василь Миколайович поступив-
ся лише кандидатам в майстри
спорту – Петрові Борбусу з Хар-
ківщини та Михайлу Кожутному з
Черкащини, відповідно посівши
почесне 3-тє місце в особисто-
му заліку. Його колега по ко-
манді, шашкістка Оксана Шми-
нець із Жидачівщини, виборола

4-те місце. А в ре-
зультаті – шашкісти
Львівської коман-
ди  піднялися на
найвищий п’єдес-
тал, здобувши по-
чесне перше
місце. Відповідно
вони були нагород-
жені медалями,
кубком та грамота-
ми.

Загалом, за ре-
зультатами зма-
гань (шахи, шашки
настільний теніс,
волейбол та фут-
зал) команда

Львівщини здобула 11-те місце
з 18-ти команд, що брали участь
в цьому цікавому та захоплюю-
чому спортивному суперництві.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÓÑÏ²ØÍÈÉ ÂÈÑÒÓÏ
ÂÀÑÈËß ÊÎÑÒÈØÀÊÀ

Загублене свідоцтво про осві-
ту – СВ № 0258556, видане
1995р.  Матківською восьми-
річною школою на ім’я Олексан-
дра Михайловича Мельникови-
ча, вважати недійсним.

Куплю старовинні речі, вишиті
сорочки (на домотканому по-
лотні), польські спідниці,
польські хустки, головні убори,
коралі, старовинний національ-
ний одяг.

Тел.: 0974002854.

Запрошуємо на роботу праці-
вників у готель. Готель 4*,
Львівська обл., смт. Східниця.

Забезпечуємо житлом.
Звертатися за тел.: 066-410-

74-75; 093-410-74-75; 096-721-
87-00.

Шановні громадяни!
Вкотре хочемо застерегти та роз’яснити  про заборону по-

сіву та вирощування снотворного (опійного, в тому числі олій-
ного та інших) маку, а також конопель. У період з 20 травня  по
26 вересня 2019 року впроваджено проведення комплексу опе-
ративно-профілактичних заходів, під умовною назвою «МАК», в
ході проведення яких правоохоронці виявлятимуть факти не-
законного посіву та вирощення маку.

 З  практики попередніх років слід зазначити, що здебільшого не-
законні посіви вчиняють старші люди пенсійного віку, деякі для отри-
мання кількох зайвих гривень, інші для себе вирощують: «мак на
кутю», «конопельки на олійку» … Чи вартий процес таких ризиків?!
По-перше та найважливіше: кожна рослина в руках у наркодилерів –
це потенційно скалічене людське життя. По-друге: наркомани і так
не дадуть Вам зібрати цей урожай. По-третє: адміністративна та кри-
мінальна відповідальність за дані діяння.

Згідно чинного законодавства, посів та вирощування снотворного
маку, конопель, дозволяється лише спеціалізованим підприємствам,
які отримали ліцензію на здійснення відповідних видів діяльності.

Що стосується відповідальності, то згідно зі статтею 310 Кримі-
нального кодексу України, за незаконний посів або вирощування
снотворного маку, в кількості від 100 до 500 рослин, конопель, у
кількості від 10 до 50 рослин, передбачена відповідальність у виг-
ляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3
років.

А вже за незаконний посів або вирощування снотворного маку, в
кількості 500 і більше рослин, чи конопель, у кількості 50 і більше
рослин, передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Іван ШАЛАБАВКА,
начальник СППП Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у

Львівській області, старший лейтенант поліції.

ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍ² ÏÎÑ²ÂÈ ÌÀÊÓ –
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ

Продається легковий автомобіль Седан-8 (марка 0,1 ВАЗ, модель 02 2103), 1981р. випуску.
Не битий, на ходу, збережений. У салоні обшито і утеплено, панель і крісла з БМВ і  кермо з БМВ. Є

багажник, добрі колеса (літні і зимові). Ціна – договірна. Тел.: 066-908-46-98.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Робота в Польщі, Німеччині:

на складах, будові, в госпо-
дарстві. Жінки, чоловіки, сімейні
пари.

Довідки за тел.: 0988356134.
Віталій.

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).
Телефон: +38 067 351 5899.

ÌÀË²  ÊÐÎÂÎÏÈÂÖ²
На вулиці та у квартирі, вдень і вночі, та навіть коли спе-

котно, кровопивці повсюди чатують на свої мішені. Найбіль-
ше відчуваються укуси саме вночі або зранку. Коли в кімнаті
спекотно, ми відчиняємо вікна, і проконтролювати, чи вбити
всіх комарів, просто не виходить.

родні методи. Найпростіший –
обробити уражену ділянку на-
стойкою календули, або намо-

чити місце укусу звичайним роз-
чином соди – 1 чайну ложку на
склянку води й змастити соком
лимона.

 Аномальну активність ко-
марів цьогоріч пояснюють дощо-
вою погодою. Ентомологи про-
гнозують, що комарі надокучати-
муть до кінця літа. Аби полегши-
ти собі життя і не відволікатися

на болючі рани, фахівці реко-
мендують запастися дезінсекц-
ійними засобами. Також можна
використовувати браслети на
руку для дитини, спробувати
спеціальні браслети, що містять
репіленти. Якщо ж людина пе-
ребуває вдома, то існують анти-
москітні сітки.

 Комарі також не люблять
різних специфічних насичених
запахів диму. Відлякати їх мож-
на за допомогою диму від кину-
тої у вогонь хвої, шишок (якщо ви
на природі), декількох крапель
камфори або кедрової олії.
Відлякує комарів також тютюно-
вий дим і запах валеріани. Такі
ж засоби допоможуть позбути-
ся і від мошки й мух.Столова
ложка відвару харчової гвозди-
ки, змішана з такою ж кількістю
будь-якого одеколону, теж допо-
може на певний час позбутися
комарів. Або, як варіант, розрі-
жте лимон наполовину і вставте
в нього бутони харчової гвозди-
ки. Розмістіть «композицію» по-
руч з ліжком і можете спати з
відкритим вікном. Приємний за-
пах і відсутність комарів гаран-
товані.

Отож, методів боротьби з не-
нависними комарами чимало.
Обирайте, який вам до вподо-
би, і нехай такі «маленькі не-
приємності» не впливають на
ваш настрій влітку.

Марія ВОВЧАНСЬКА.

Медики рекомендують місця
укусів кровопивць не чухати, і
навіть не потирати, бо є ризик
занести інфекцію. Деякі види
комарів переносять тяжкі та
смертельні захворювання, зок-
рема малярію.

Аби уникнути таких
наслідків, фахівці радять
робити профілактику.

Можна користува-
тися мазями, лосьй-
онами, емульсіями.
Але є випадки, що
від них організм
може проявити
алергічну реакцію,
що здатна призвес-
ти навіть до летального випад-
ку. Тож треба стежити за симп-
томами і вчасно звернутися по
допомогу.

Загальні симптоми – кропив’-
янка, набряки в різних ділянках
тіла,  охриплість голосу, задуха.
Ба більше, ситуація навіть може
наблизитись до анафілактично-
го шоку. А можна обрати й на-

Батьки та учні 9-А класу Верхньовисоцького НВК висловлюють
щире співчуття класному керівнику Володимиру Васильовичу Дем-
ку та його сім’ї з приводу великого горя – смерті бабусі.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття вчителям – Марії Василівні Демко та Володимиру Василь-
овичу Демку – з приводу тяжкої втрати – смерті матері і бабусі.

Працівники культури району висловлюють щире співчуття водію
Дмитру Михайловичу Філяку з приводу тяжкої втрати – смерті ма-
тері.

Педагогічний колектив Присліпського НВК І-ІІ ступенів висловлює
щире  співчуття вчителю математики Ірині Іванівні Кавчак з приводу
передчасної  смерті бабусі – Ганни Іванівни.

Сусіди з будинку 42 по вул. Молодіжна висловлюють щире співчут-
тя Ярославі Ярославівні Федитник з приводу непоправної втрати –
смерті матері.

Колектив Вовченського НВК глибоко сумує з приводу тяжкої втра-
ти – смерті колишнього вчителя Ганни Іванівни Філяк та висловлює
щире співчуття рідним і близьким померлої.

Минає 40 днів, як немає з нами, і ніколи вже не буде, нашої
колеги, однієї з найкращих наших співробітниць
– Василини Іванівни Мельник.

З глибоким сумом та болем поминаємо її.
Світла пам’ять про цю дивовижну, чудову, добру
людину залишиться назавжди у наших серцях.
Здається, що це було недавно. Життю раділи,
щось планували, та раптом все обірвалося. Але
друзі не вмирають, вони просто перестають бути
поруч.

Хай Господь Бог і Матір Божа оберігають
вічний сон Василини.

Всі, хто знав – згадайте,
Хто пам’ятає – пом’яніть.

Колектив філії ТВБВ №100113021 АТ «Ощадбанк».

Загублене посвідчення дити-
ни багатодітної сім’ї – ВС 066791
від 16 липня 2012 р., видане Тур-
ківським УСЗН на ім’я Лілії Ва-
силівни Чолавин, вважати не-
дійсним.

Продається однокімнатна квартира («кавалерка») в центрі м.
Турка. Ціна – договірна. Тел.: 0630211826.

На автомийці по вул. Івана
Франка м. Турка, біля автобус-
ного парку, проводиться:

1. Чистка салонів (крісел, па-
нелей, обшивок стелі) авто-
мобілів різних марок.

2. Передпродажна підготовка
машин.

3. Мийка мотоциклів.
4. Хімчистка килимів та ди-

ванів.

ЗА СІМ
ЗРУБАНИХ

ДЕРЕВ –
КРИМІНАЛ

Ми вже неодноразово інфор-
мували жителів району, що за
самовільно зрубані дерева в
заказниках місцевого та дер-
жавного значення, окрім того,
що такса за нанесені збитки
збільшується вдвічі, насту-
пає ще й кримінальна відпові-
дальність. Але турківчани,
через незнання або ж бай-
дужість, ігнорують застере-
ження. А відтак мають про-
блеми з криміналом.

Нещодавно 33-річний житель
одного з сіл району, самовільно
зрубавши сім дерев породи сме-
река в загальнозоологічному
заказнику «Либохорівський»,
заподіяв довкіллю збитки на
суму 17 тис. грн. Працівники
відділу поліції відкрили проти
нього кримінальне проваджен-
ня, яке після проведення досу-
дового розслідування скерова-
но на розгляд суду.

Наш кор.

ПОБИЛИСЯ ОДНОСЕЛЬЦІ
Часто через нестриманість, чи дурну емоційність, молоді

люди, не задумуючись про наслідки, вирішують дріб’язкові
суперечки з допомогою кулаків. Подібний випадок нещодавно
трапився в одному з сіл району, де 30-річний чоловік не знайшов
іншого способу з’ясувати стосунки з односельцем, як піти
проти нього врукопашну. Як результат – заробив кримінал.
Та й добре, що потерпілий не зазнав серйозних тілесних
ушкоджень, хоча буває, що подібні бійки закінчуються
летально. А тоді – запізнілі вибачення, сльози та каяття.

 А проти розбишаки, мова про якого йде у замітці, працівники
поліції відкрили кримінальне провадження, і вже невдовзі, за
протиправні дії, суд  визначить йому міру покарання.

Наш кор.

Колектив філії «Турківське ДЕД» висловлює щире співчуття водію
Миколі Олексійовичу Пецковичу з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.


