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Сьогодні, 13 грудня, святкує свій прекрасний ювілей – 80-
річчя, житель с. Вовче Василь Васильович Паздера.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого, доброго, щиро-
го, найкращого у світі чоловіка, батька і дідуся з нагоди ювілей-
ного дня народження, щиросердечно вітають дружина Анаста-
сія, сини Михайло і Василь, дочка Люба, невістки Галина і Надія,
зять Тарас, люблячі дідусеві онуки – Ірина, Надія, Орест, Адел-
іна і Анастасія.

У цей святковий день, бажаємо Вам, рідненький, аби Ваша
життєва нива завжди колосилася щедрим
врожаєм – міцним здоров’ям, щастям, ра-
дістю, добром та всіма земними благами,
Божої опіки Вам у всіх життєвих справах.

Ювілей – це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодійте душею.
З гарною датою щиро вітаєм,
Міцного здоров’я на сто літ бажаєм!
А також людського тепла і добра,
Щоб щедрість завжди в Вашім серці

жила.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від родини і ласки – від Бога!

Дорогу дружину, турботливу маму, люблячу бабусю, шановну
сваху, жительку м. Турка – Анастасію Михайлівну Шило – з юві-
лейним днем народження щиро вітають чоловік Йосиф, дочка
Надія, син Микола, зять Олег, невістка Лариса, онуки Анічка та
Іринка, свати і бажають, аби Господь благословляв Вас міцним
здоров’ям, сімейним затишком, достатком, радістю і миром
на кожний прожитий день. Многая і благая літ!

Найдорожча, найкраща матусю й бабу-
сю рідненька!

Ми всі Вам вклоняємось дуже низенько
–

За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.
Тож дозвольте в день такий святко-

вий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, рідненька, горя Ви ніколи,
Й до ста років Ви для нас жили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Кохану дружину, дорогу невістку, люблячу дочку, сестру і бра-
тову, тітку, жительку с. Ільник – Ганну Михайлівну Дяківнич – з
днем народження вітає вся дружна родина: чоловік Іван, свек-
руха Яна, свекор Степан, мама Галина, тато Михайло, сестра
Оля, а також чоловікові брати Михайло і Микола з дружиною
Марією, сестри Ольга з чоловіком Володимиром, Галина з чо-

ловіком Василем, племінники Мар’янчик і Михайлик.
Рідні бажають дорогому імениннику міцного здоров’я,

родинного затишку і тепла, Господньої ласки і благо-
словення.

Нехай Тобі щасливо у світі живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,

Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Тобі років багато
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

13 грудня свій ювілейний день народження та день Ангела
святкує Андрій  Ігнатович Нанівський. В цей
святковий  день бажаємо йому міцного здо-
ров’я, довгих років життя, радості в житті і
успіхів у роботі.

Ти ж ще зовсім у нас молодий,
Ти привітний, спокійний і милий,
Залишайся таким назавжди,
І щоб завжди Тебе всі любили.
З привітаннями: дружина Галина, донеч-

ка Ангеліночка, синочок Богданчик, мама
Люба, батько Ігнат, теща Ярослава та тесть

Василь.

СТВОРЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ
КОМАНДИ В с.ЛІМНА

Спільний проект районної та місцевої влади,
сільської громади та рятувальників

Враховуючи те, що останніми роками на Турківщині зросла кількість пожеж, створення по-
жежної команди в с. Лімна є цілком логічним і закономірним. Статистика свідчить, що більше
ніж із 70 випадків загорання, що виникли на Турківщині в поточному році, до гасіння 50-ти долу-
чалися нещодавно створені команди із сіл Верхнє Висоцьке та Нижньої Яблуньки. А кущ від
Турки до Лопушанки, де проживає більше 8 тисяч населення, впродовж багатьох років не мав
мобільного підрозділу, який би за першим викликом міг швидко приступити до ліквідації над-
звичайної ситуації, або ж допомагати професійним рятувальникам. На цьому наголосила на
урочистому відкритті  рятувального підрозділу начальник Турківського районного сектору
ГУДСУ у Львівській області Світлана Мірошкіна.

Задум створити в Лімні пожеж-
ну команду виник давно і був ак-
тивно підтриманий місцевою гро-
мадою. Сільський голова Петро
Петренко, депутат районної ради
Степан Залуга активно долучали-
ся до вирішення всіх, іноді досить
складних питань, що виникали в
часі підготовки приміщення. І тре-
ба віддати належне, досить-таки
швидко і якісно переобладнали
гараж, провели тут необхідний
ремонт, зробили опалення, утеп-
лили приміщення, словом, зро-
били все, щоб рятувальникам
було комфортно і зручно. Район-
ний сектор надзвичайників виді-
лив автомобіль, хоч і не новий,
але придатний для виконання

завдань.
Про  добру ініціативу лімнян та необхідність створення команди говорили на відкритті голова Туркі-

вської районної ради Володимир Лозюк, перший заступник голови Турківської РДА Микола Яворський,
а також гість із Польщі, добре знаний не лише в Лімні, але й на Турківщині, війт гміни Чарна Богуслав
Коханович. До Лімни він прибув на запрошення сільського голови та, як годиться, на новосіллю пода-
рував місцевій команді 6 спеціальних шоломів. До того ж, він вкотре наголосив на необхідності тісної
співпраці між прикордонними населеними пунктами та висловив надію, що в недалекому майбутньо-
му між Бещадським повітом та Турківщиною таки буде відкрито пункт пропуску. Їдучи в Лімну автомоб-
ілем, він подолав більше 150 км, а був би пункт пропуску в с. Лопушанка – ця віддаль скоротилася б до
14 км. Власне від Лімни до інженерних споруд кордону – 7 км, та стільки ж – від кордону до с. Чарна.

(Закінчення на 2 стор.)

Рано-вранці, до схід сонця, Ангел постукав у віконце, по-
відомив тихо з неба, що день народження у Тебе.

10 грудня золоту дату – 55-річчя – відсвяткував найпрек-
расніший, завжди добрий, коханий, люблячий чоловік, тур-
ботливий і дбайливий татусь,  лагідний, щирий дідусь, жи-
тель м. Турка – Микола Йосипович Томинець.

З нагоди чудового свята, дорогого серцю ювіляра вітаємо
і бажаємо щиро, щоб Господь дарував йому свою опіку, міцне
здоров’я, багато радісних і щасливих днів у житті на многії і
щасливі, даровані Господом літа!

Твоє ім’я – найкраще із імен,
Яким Тебе благословила  мати,
І Ангел взяв Тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати.
Хай  він з тобою разом довгий шлях

пройде,
З Тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія.
Нехай спливає благодать небесна
На Тебе завжди, всюди, повсякчас.
Хай Ангелів заступництво небес-

не
 На всіх шляхах Тебе оберігає!
З великою любов’ю –  дружина Катерина, дочки Галина,

Марина, зяті Андрій, Василь, внуки – Івасик, Олежик, Ангел-
інка, Павлик, Василько та вся велика родина.
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(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Логічно, що не обійшлося на урочистому відкритті і без заслужених нагород. Зокрема Світлана Мірош-

кіна вручила подяки за сприяння у відкритті місцевих пожежних команд Володимиру Лозюку, Миколі
Яворському та сільському голові Петру Петренку.

Усім присутнім цікаво було слу-
хати розповідь директора місцевої
школи Ярослава Тирика про те, що
на початку ХХ століття в с. Лімна
був створений і успішно функціону-
вав пожежно-руханковий осере-
док Львівського обласного товари-
ства, яке очолював Іван Боберсь-
кий, коріння якого з с. Лопушанка.
Налічував він більше 50 осіб. Мо-
лоді, енергійні хлопці охоче прово-
дили вишкіл, шліфуючи вправність
у тодішніх методах пожежогасіння
та гартували свою фізичну силу. Як
відомо, в ті часи в Турчанському
повіті виникало чимало пожеж,
адже селянські хати були без ди-
моходів, так звані курні, покриті со-
ломою. У тих, хто обладнав собі
димохід, тодішня влада брала
спеціальний податок. Цікава де-
таль, що близько 20 представників
Лімнянського осередку у 1914 році
представляли повіт на  спеціальному здвизі у Львові, присвяченому ювілею Шевченка. Така цікава
історія, що логічно поєднана з теперішньою подією.

В урочистому відкритті пожежної команди також взяли участь представник головного управління
ДСНСУ у Львівській області Ярослав Гуцал, депутати районної ради Степан Залуга та Федір Крись,
помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, яка передала вітання від
нардепа та запевнення в подальшій підтримці лімнянських рятувальників, директор ДЛГП «Галсільліс»,
уродженець с. Лімна Богдан Петренко, що також долучився до відкриття команди, сільський голова
с.Хащів Микола Ощипок,  а також місцеві жителі. Всім, хто сприяв і допомагав у відкритті пожежної
команди, зокрема районній владі, еменесникам, майстрам-будівельникам, щиро дякував сільський
голова Петро Петренко. А освятив приміщення та автомобіль місцевий парох о. Іван.

Важливим є й той факт, що у проекті районного бюджету на 2020 рік уже передбачено фінансування
на пожежну команду, яка, наразі, складається з двох осіб,  в сумі 250 тисяч гривень. Про це повідомив
голова районної ради Володимир Лозюк.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

СТВОРЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ
КОМАНДИ В с.ЛІМНА

Спільний проект районної та місцевої влади,
сільської громади та рятувальників

14 грудня святкуватиме свій 70-річний ювілей прекрасна
душею, енергійна, мудра, щира людина, добрий порадник і
наставник - Анастасія Михайлівна Шило.

Вірні, щирі і надійні друзі, з 40-річним стажем спільної
дружби, сердечно вітають ювілярку і бажають іменинниці
міцного здоров’я, родинного тепла, Божого благословення
на щодень і многії літа.

Літа відлітають лелеками в вирій,
У далі безкраї, за обрій летять,
А Вам, дорогенька, на ниві життєвій
Сьогодні від роду уже 70.
Тож щиро вітаємо з радісним свя-

том,
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!

ПРОЯВ ТУРБОТИ І
ЛЮДЯНОСТІ

Приємно усвідомлювати, що є в нашій рідній країні люди, чиї
серця, наміри і дії спрямовані на творення добра, радості, ко-
рисних справ. Саме завдяки таким людям, більша частина села
Ясениця (а це вулиці Шевченка і Центральна) буде освітлена.
Ці люди не шукали відмов, а щиро відгукнулися на моє прохан-
ня і погодилися безкоштовно допомогти в електрифікації лінії.

 Від імені жителів села Ясениця, і від себе особисто, складаю
щиру подяку начальнику Турківського РЕМу Дмитру Цикаляку та го-
ловному інженеру підприємства Володимиру Старушкевичу. Особ-
лива подяка працівникам Ясеницької дільниці Турківського РЕМу –
Івану Масьовичу, Миколі Пецковичу, Василю Мисю, Богдану Совичу,
Оресту Масьовичу і Дмитруі Клюці.

Низький уклін вам, шановні добродії, за те, що проблеми жителів
нашого села не залишилися байдужими для вас; що ваше милосер-
дя, порядність, працьовитість дозволили вам зробити таку добру
справу.

Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
Хай вам всім Бог посилає своє благословення за ваші добрі

діла.
З повагою – Оксана Кузьмич, Ясеницький сільський голова.

ТУРКІВЩИНА ПОПРОЩАЛАСЯ
З ПРОТОІЄРЕЄМ

КАЗИМИРОМ  ІЛЬНИЦЬКИМ,
НАСТОЯТЕЛЕМ СВЯТОПОКРОВСЬКОЇ

ПАРАФІЇ смт. БОРИНЯ
Попрощатися з душпастирем приїхало багато знайомих,

близьких, рідних з  багатьох сіл Турківщини та населених
пунктів області. Отець Казимир мав незаперечний автори-
тет і користувався повагою серед духовенства, представ-
ників влади та бізнесу. Дуже багатьом людям він допоміг в
скрутних ситуаціях, повернувши життєву  віру і надію.

На жаль, його життя об-
ірвалося трагічно – на 60-му
році життя. 10 грудня, о 19
год. 40 хв., рухаючись авто-
мобілем «Ссангйонг Рек-
стон» автодорогою Львів-
Ужгород,  неподалік с. Роз-
луч він допустив зіткнення з
мікроавтобусом «Мерседес-
Спринтер». Отець Казимир
загинув на місці пригоди,
пасажирка авто, 1991 р.н., а
також водій і пасажир «Мер-
седеса» зазнали серйзних
травм. Удар був настільки
сильним, що потерпілих  ря-
тувальникам довелося роз-
блоковувати з автомобілів з
допомогою спеціальних за-
собів.

Як повідомив редакцію,
заступник головного лікаря
Турківської КЦРЛ Петро Ігнацевич, усіх трьох потерпілих минулої се-
реди направлено на лікування в одну з лікарень Львова.

Висловлюючи щирі  співчуття рідним, близьким о. Казимира, всій
боринській громаді, віримо, що його душа займе гідне місце в Бо-
жих палатах, а світла пам’ять  про нього житиме вічно в серцях тих,
хто  знав і шанував його, всіх тих, кому він став у пригоді.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПРИВІТАЛИ ЗІ СВЯТОМ ТА
ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ

 У п’ятницю, 6 грудня, в день, коли
українське суспільство відзначало
День Збройних Сил України, голова
Турківської районної ради Володи-
мир Лозюк та перший заступник
голови РДА Микола Яворський  –
спершу разом з представниками ус-
танов та організацій м. Турка, гро-
мадськими активістами, ветера-
нами АТО – взяли участь у покла-
данні квітів до пам’ятного знака,
спорудженого на честь наших зем-
ляків, що загинули, захищаючи су-
веренітет і незалежність України
на Донбасі. Згадуючи Героїв, учас-
ники віча вклонилися й всім тим,
хто повернувся з російсько-украї-
нської війни, зраненим духовно чи
фізично. Треба віддати належне, що
районна влада завжди, в міру мож-
ливостей, допомагає ветеранам
АТО в їхніх, іноді складних життє-
вих ситуаціях, чітко розуміючи, що
власне вони та їхні побратими зу-
пинили ворога в жахливих намірах
окупації нашої держави.

Згодом Володимир Омелянович та
Микола Михайлович зустрілися з
військовим комісаром Русланом Кос-
маном й обговорили цілий ряд питань,
що пов’язані з призовною кампанією,
співпрацею військкомату з місцевими
органами влади. До слова, практично
щороку під час затвердження бюдже-
ту Турківська районна рада приймає й
спеціальну програму з фінансової
підтримки військкомату.

Вітаючи військовиків зі святом, очільники району висловили надію на швидке закінчення воєнних дій
на Донеччині, де, на превеликий жаль, мало не щодня гинуть наші воїни, а також побажали працівни-
кам військкомату – як єдиному військовому підрозділу на території нашого міста – благополуччя, спо-
кою в родинах та щоденної Господньої опіки.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ТИЖДЕНЬ ПРАВА НА ТУРКІВЩИНІ
На Турківщшині стартував тиждень права в рамках Всеукраїнського тижня права, приуро-

чений проголошенню Організацією Об’єднаних Націй Конвенції прав людини – документа висо-
кого міжнародного рівня, який має велику обов’язкову силу для всіх держав. Україна  ратифіку-
вала Конвенцію, що є частиною національного законодавства поряд з Конституцією України,
Законом України «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими актами.

Повноцінний та дієвий захист дитини є обов’язком держави. У навчальних закладах району пройшли
Дні відкритих дверей, проведено зустрічі за круглим столом, конференції, тренінги, виступи за участі
представників правоохоронних органів, міграційної служби, відділу ДРАЦС, відділу Самбірського цен-
тру з надання безоплатної  правової допомоги та інших служб.

З метою формування правової культури, підвищення знань громадян щодо гарантії їх законами
України у різних сферах життя, розпочато тиждень права у Верхненському НВК конференцією «Права
і обов’язки громадян України» з участю Оксани Бабунич. Проведено День відкритих дверей з працівни-
ками міграційної служби, відділу реєстрації актів цивільного стану з учнями шкіл за місцем розташуван-
ня служб. Так у Турківській
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Турківсько-
му НВК, Турківській гімназії
пройшли зустрічі за круглим
столом.

Старший інспектор Турківсь-
кого відділення поліції Мико-
ла Федько ознайомив при-
сутніх з видами відповідаль-
ності, провівши бесіду на тему
«Діти. Злочин. Покарання».
Начальник Турківського
відділу ДРАЦС Віолетта Не-
стор надала цікаву інформа-
цію про права громадян,
згідно Цивільного кодексу (про
право зміни прізвища, імені та
ін.)

«Людська гідність та справедливість для всіх» – тема виступу Оксани Бабунич. Про захист своїх прав,
запобігання дискримінації та насильства в школі, надав роз’яснення начальник Турківського відділу
безоплатної правової допомоги Костянтин Коробов.

 Під час проведення заходів учні продемонстрували знання законів, висловлювали свої думки про
дотримання права і про зміцнення правосвідомості та правової культури, адже основна спрямованість
держави – охорона прав людини, її захист.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Аналізуючи фінансово-госпо-
дарську діяльність підприємств
в частині заготівлі деревини,
сплати податків, лісовідновлен-
ня та вказуючи на існуючі про-
блеми, загалом колегія виріши-
ла доповіді директорів взяти до
відома та схвалила доручення
голови РДА, в якому йдеться про
забезпечення раціонального
використання лісових ресурсів,
зменшення самовільних рубок
та заліснення лісовими культу-
рами територій за межами на-
селених пунктів. Колегія вважає
за доцільне створення в усіх
лісогосподарських підприємства
з переробки деревини,  звертає
увагу на посилення роз’ясню-
вальної роботи серед населен-
ня щодо відповідальності за са-
мовільні рубки, особливо моло-
дих ялинок у переддень ново-
річно-різдвяних свят, забезпе-
чення належного проведення
ревізій лісових обходів, при виз-
наченні об’єктів рубок лісодере-
вини, узгоджувати їх проведен-
ня з органами місцевого само-
врядування.

Також на колегії виступив на-
чальник фінансового управлін-
ня РДА Володимир Юсипович,
який ознайомив присутніх з про-

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА
ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ

РІНАТА АХМЕТОВА
Чудовий передноворічний подарунок  від Благодійного фонду

Ріната Ахметова отримало Турківське некомерційне підприє-
мство первинної медико-санітарної допомоги – сучасний ав-
томобіль «Тойота» для екстреної медичної допомоги. Зага-
лом благодійний фонд виділив 200 автомобілів для первинної
ланки медицини України. Турківщина отримала автомобіль за
№183. Сприяння в цьому надало керівництво Львівської облас-
ної державної адміністрації, й зокрема наш земляк, заступник
голови Іван Собко.

А в церемонії передачі автомобіля, окрім головного лікаря неко-
мерційного підприємства «РЦ ПМСД» Миколи Яцкуляка та його за-
ступника Івана Нагайка, взяли участь голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк та перший заступник голови РДА Микола
Яворський.

Важливо відзначити, що автомобіль оснащений сучасним медич-
ним обладнанням. Зокрема дефібрилятором, електрокардіогра-
фом, відсмоктувачем, медичними ношами, завантажувальним при-
строєм, кріслом складним, ношами, що складаються, пластико-
мобілізаційною ношею-плитою, інкубатором голови, комірцем (ком-
плект 6 штук), мішком дихальним типу АМБУ багаторазового вико-
ристання (для дорослих), мішком дихальним типу АМБУ багатора-
зового використання (для дітей), набором для екстрених пологів.

До слова, турківська первинка з початку року уже отримала 5
автомобілів медичної допомоги марки «Дастер» з підвищеною про-
хідністю, зокрема для лікарських амбулаторій Верхня Яблунька,
Нижня Яблунька, Боберка, Лімна, Ільник. А в першому кварталі 2020
року в наш район ще має надійти 8 таких машин.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ектом районного бюджету на
2020 рік в розрізі доходів і ви-
датків. Практично всі бюджетні
організації в наступному році
матимуть дещо збільшене
фінансування, окрім сфери охо-
рони здоров’я. Адже, як відомо,
лише в першому кварталі меди-
ки матимуть фінансування з
бюджету, а дальше їм буде пла-
тити Служба здоров’я за про-
лікованого хворого. Якщо по-
рівнювати фінансування з 2019
та 2020 роками, то показники є
наступними. Освіті передбачено
21091, 90 тис. грн. проти 19076,
6 тис. грн.   в поточному році; охо-
рона здоров’я отримає лише
14551,2 тис. грн. в 2020-му про-
ти 42643,6 в 2019; більше ніж 3
млн. грн.. в прийдешньому році
отримає культура.

Щодо завершення поточного
року, то Володимир Степанович
повідомив, що при затверджен-
ня бюджету нестача коштів ста-
новила 27 млн. грн., але завдя-
ки заходам з проведення еко-
номії, нестача на даний час ста-
новить 19 млн. 900 тис. грн.. І ця
сума уже найближчим часом
надійде в район, а відтак бюд-
жетникам буде виплачена зар-
плата в повному обсязі.

Про хід виконання в районі
програм розвитку сільського
господарства в поточному році
доповідала на колегії завідувач
сектору АПР Ірина Дзондза. Зок-
рема вона проінформувала, що
програма фінансової підтримки
знищення борщівника Со-
сновського на території нашого
району виконана в повному об-
сяз – освоєно 60 тис. грн., які
були розподілені між місцевими
радами;  наполовину виконано
програму здешевлення вартості
на 50 відсотків штучного осімен-
іння корів, через  відсутність
техніків із штучного осіменіння.
Загалом районна влада виділя-
ла на це 30 тисяч гривень.

Відповідно до Постанови КМУ
№107  від 07.02. 2018 року ( зі
змінами на 2019 рік, №110 від
30. 01. 2019 року) за 2019 рік
прийнято документи на виплату
дотації за утримання молодня-
ка ВРХ, на суму 10947800 грн., з
них 6914,900 грн. виплачено
фізичним особам, які утримува-
ли молодняк ВРХ на 1 травня і
на 1 вересня, а на 4032900 грн.
зібрано відомості від місцевих
рад на 1 грудня 2019 року. На
даний час формується реєстр в
установи банків для зарахуван-
ня їх на рахунки отримувачів
бюджетної дотації після поступ-
лення коштів.

Також колегія розглянула пи-
тання, що пов’язані з пенсійним
забезпеченням, у зв’язку зі
змінами законодавства. А вра-
ховуючи те, що колегія була ос-
танньою у 2019 році, головую-
чий, перший заступник голови
Турківської РДА, Микола Яворсь-
кий привітав членів колегії із но-
ворічними та Різдвяними свята-
ми і побажав плідної праці в
прийдешньому 2020 році.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯНУЛА
ОСТАННЯ КОЛЕГІЯ РДА 2019 РОКУ

Вчора відбулася останнія колегія Турківської РДА в 2019 році.
На її розгляд винесено ряд актуальних питань, що стосують-
ся життєдіяльності району та функціонування бюджетоут-
ворюючих підприємств. Зокрема обговорили питання про стан
збереження лісових ресурсів, посилення охорони лісів від само-
вільних рубок та ефективного використання лісів. Заслухав-
ши та обговоривши доповіді директора ДП «Турківське лісове
господарство» Василя Барабаша, директора ДП «Боринське
лісове господарство» Михайла Ільницького, директора Турк-
івського ДЛГП «Галсільліс» Богдана Петренка, члени колегії
наголосили, що в підприємствах проводяться заходи із збере-
ження лісових масивів, посилення охорони лісів від самовільних
рубок та ефективного використання лісових ресурсів. Хоча,
звичайно, не все тут гладко, є цілий ряд проблем, що потре-
бують негайного вирішення, а відтак і реагування керівників,
правоохоронних органів та органів влади.

ЖИТЕЛЬ ТУРКІВЩИНИ НА
“ЛАНОСІ” ЗБИВ ПІШОХОДА

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 грудня, близь-
ко 18.00 год., в одному з сіл Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу
Ланос», 22-річний мешканець Турківського району, скоїв наїзд на
пішохода, 34-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік
отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом ноги, та був госпіта-
лізований.

Наш кор.
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Майже перед усіма все-
світніми бойківськими фестина-
ми чи світовими конгресами
бойків районний Народний дім,
як мовиться, причепурювали –
десь підфарбували, десь
підбілили, зробити фасад, по-
міняли вікна, перекрили дах, а
що найголовніше – зал для гля-
дачів, із прогнилою підлогою і
без нормальної сцени, так і за-
лишався аварійним.

– Спершу окремі ремонтні
роботи у Народному домі вико-
нувала БТФ «Чертур» – зроби-
ли сцену та  укріпили будинок.
Але дерев’яні опори, через по-
стійну сирість, і далі руйнували-
ся – розповідає директор На-
родного дому Петро Косачевич.
– Були й такі, що рекомендува-
ли краще новий будинок побу-
дувати, аніж ремонтувати ста-
рий. Але я ніяк не хотів допусти-
ти того, аби ця історична пам’-
ятка була знищена. Через авар-
ійну підлогу в танцювальному
залі,  в останні роки ми не орган-
ізовували у Народному домі
жодного масового заходу, не
проводили дискотеки для мо-
лоді. Ризикувати життям і здо-
ров’ям людей не можна було. І
цього року справа з капітальним
ремонтом підлоги у нашому при-
міщенні зрушила з місця. Я вва-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
У НАРОДНОМУ ДОМІ

МІСТА ТУРКА
Турківському районному Народному дому вже більше сотні

років.  За словами нинішнього його директора, заслуженого
працівника культури України, Петра Косачевича, вперше відчи-
нив він свої двері для відвідувачів у 1905 році. Ця будівля має
важливу історичну цінність, вона занесена до пам’яток історії,
адже в ній у 1913 році перед численною публікою горян натх-
ненно читав свою відому поему «Мойсей» Великий Каменяр
Іван Франко. Йшли роки і з часом колишній Будинок «Просвіти»,
як його колись  офіційно називали, став руйнуватися.  Крім
цього, ще давніше у його підвальному приміщенні розміщува-
лися пекарня, кочегарка, майстерня, навіть проживали люди.
Все це також послужило тому, що у підвалі зробилося сиро,
бутовий камінь, з якого будували колись будинок, став осипа-
тися. Тож Народний дім – рано чи пізно – конче потрібно було
якимось чином рятувати.

жаю, що на даний час це єдиний
об’єкт в районі, який так серй-
озно ремонтують. Майстри дуже
сумлінно ставляться до своїх
обов’язків. Зірвавши стару підло-

гу, як мовиться до нуля, вимуру-
вали ще нові додаткові колони,
які укріпили металевими швеле-
рами, утеплили підлогу, забето-
нували. Підлога відремонтована
капітально – якісно і з гарантією.
І дуже довго вона ще нам буде
служити. Хоча це ще не все.  За-
лишається придбати крісла для
глядачів в кількості 200-250 штук,
зробити якісне  освітлення і

монтаж сцени, гарно вбрати її.
Начальник відділу культури Лілія
Яворська вже привозила сюди
майстра з вбирання сцени.
Адже сцена – це перше, на що
звертає увагу глядач перед по-
чатком концерту. Сцена створює
особливий настрій та урочисту
атмосферу. Надіємося, що  не-
вдовзі й сцена в  районному На-
родному домі буде вбрана гар-
но та зі смаком. Крім цього, у
приміщенні ще зроблено
внутрішній туалет, проведено
воду. І це також не маловажно.

За словами начальника
відділу культури Турківської РДА
Лілії Яворської, кошторисна
вартість робіт з реконструкції
районного дому «Просвіта» м.
Турка (зовнішнє водопостачання

та каналізація, улаштування
підлоги в танцювальному залі,
установлення внутрішніх сан-
вузлів, заміна підлоги у фойє, за-
міна вхідних дверей) складає
1295000 гривень. Роботи вико-
нує приватне підприємство
«СЧН Житло-Буд». Є надія, що
до кінця поточного року кошти
будуть освоєні.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«РІЗДВЯНИЙ КОНВОЙ» З ПОДАРУНКАМИ
ДО ДНЯ СВЯТОГО  МИКОЛАЯ ПРИБУВ

НА ТУРКІВЩИНУ
Уже другий рік поспіль Львівська обласна державна адміні-

страція, у співпраці з громадськими організаціями «Народна
самооборона Львівщини» та «Ротарі-клуб Львівінтернейшн»,
в партнерстві з Німеччини «WPK Weihnachtspaskchenkonvoi
gGimbH», реалізовують на Львівщині проект «Різдвяний кон-
вой».

Цьогоріч родини з Німеччини зібрали для Львівщини 9 тисяч по-
дарунків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, які опинилися в складних життєвих обставинах (що перебувають
на профілактичному обліку у службі у справах дітей та  РЦ СССДМ,
дітей з багатодітних сімей, дітей учасників АТО. Із загальної кількості
подарунків на наш район припало 400. Цікавим є й те, що про речі,
які вкладені в пакунок, знає лише та людина, яка його оформляла,
та та дитина, що отримала.

Безперечно, що це чудові презенти від німецьких меценатів, але,
віриться, що уже невдовзі наші діти отримають солодкі подарунки
від Святого Миколая, споряджені  меценатами, що завжди опіку-
ються малечею Турківщини.

Марія ЛИЛО,
заступник начальника – начальник відділу з опіки, піклування

та усиновлення служби у справах дітей Турківської РДА.

ПЕРЕДНОВОРІЧНІ КЛОПОТИ З
ПРИСМАКОМ КРИМІНАЛУ

Традиційно у грудні, у переддень новорічних свят, ми спостерігаємо активність ялинкових
браконьєрів. Для когось це справжній бізнес, роками відшліфований, і приносить чималі при-
бутки.

Самовільна вирубка новорічних яли-
нок – це тема не сьогоднішня, і навіть
не вчорашня. Інше питання: як з цим яви-
щем борються лісівники, правоохоронці
та влада загалом, і кожен із нас зокре-
ма?

Житель с. Боберка, учасник АТО, Во-
лодимир Періг каже, що, на превеликий
сором, робимо ми це вкрай погано. А на
підтвердження своїх слів розповів істо-
рію, що трапилася в лісових угіддях не-
подалік його села буквально недавно.
Мандруючи лісовими стежками, він вия-
вив незаконну порубку ялинок, які обра-
ховувалися не десятками, а сотня-
ми. В надії на те, що порушників покара-
ють, він звернувся до поліції, лісівників
та влади. На жаль, як він каже, їхня ре-
акція була запізнілою і зовсім не ефек-
тивною. Ялинки кудись зникли, а Володимиру почали погрожувати. Лякали, що з ним матимуть розмо-
ву якісь кримінальні авторитети, що він не зможе спокійно жити і працювати в рідному селі, зокрема
випікати хліб, та й навіть обіцяли спалити пекарню.

Зрозуміло, що учасника бойових дій, який не один раз дивився в очі смерті, цим не залякати. Він, як
і його побратими, налаштовані на боротьбу з тими неподобствами, що творяться в нас у районі, але,
про всяк випадок, зараз він носить із собою зареєстровану зброю, щоб, в разі, коли йому може загро-
жувати небезпека, міг дати відсіч. Також його цікавить питання адресоване лісівникам, правоохорон-
цям, куди поділися з лісу ялинки?

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Гай, гай, терплячий ми народ!
У рабства на приколі
Їдцям все заглядали в рот
Те саме – і на волі.
Вже двадцять літ кидають

нам
Жеретії провладні
Свої об’їдки, наче псам,
Ми ж – підбирать їх ладні.
Кидають і кепкують з нас,
Неначе з мавп в звіринці,
Бувших вождів народних мас
Тупі нащадки ниці.
Майбутнє світле – комунізм –
Навіки будували.
Брехні Едем не переніс
І прогримів розвалом.
Дров наламавши, впав соцлаг.
Будівники – в запарці.
Славу творців народних благ
Затьмила доля старців
Бомжує робітничий клас,
Заледве животіє.
Бісяться від лафи в цей час
Усіх мастей злодії.
Гребуть радянське ніч і день,
Як пацюки недремні.
За гроші, злущені з людей
Бал правлять сили темні.
Бандитам тюрми? Чорта з

два!
Чесним – місця робочі?..

Обіцянок пусті слова.
Насмішка – пилом в очі.
З маєтків, де басейн і сад,
Із дач – таких розкішних
Брехня періщить, наче град,
Електорат безгрішний.
В країні рідній – чужаки
Герої-патріоти.
Грабіжники й ґвалтівники –
Шановані істоти.
Феміда де? Лежить. Її
Приспали хабаряни.
Стосунки дружні, не бої,
У неї з крадіями.
В житті всьому буває край,
Якщо терпець урветься,
Злочинності огульний рай
Безкарно не минеться.
Суспільству слід іще рости –
Духовно і ментально,
Аби в собі перемогти
Всю нечисть аморальну.
Та радує нас хоч святе
Пагілля віри в себе.
Бруньки пострілюють – рос-

тем,
Все буде в нас, як треба.
Є віра, єдність і снага.
Утвердимось на волі,
Аби й не снитись ворогам –
У рабства на приколі.

Йосип  ВАСИЛЬКІВ.

Кількість та середньомісячна заробітна
плата працівників Турківського району
Середньооблікова кількість штатних  працівників підприємств,

установ та організацій Турківського району (з кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб) у III кварталі 2019 року становила 3442
особи (0,7% зайнятих в економіці області), що на 6% менше, ніж у III
кварталі 2018 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств, установ та організацій району у IIІ кварталі 2019 року
становила 7645 грн, що на 17,1% більше, ніж у IIІ кварталі 2018 року.
Рівень заробітної плати працівників району був нижчим за середній
показник в області на 1940 грн.

Найвищий рівень оплати праці у III кварталі 2019 року був у
Стрийському, Кам’янка-Бузькому та Сколівському районах, найниж-
чий – у Трускавці, Старосамбірському та Самбірському районах.

Головне управління статистики у Львівській області.

І  РАДОЩІ, І  БОЛІ…
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Днями, на позачерговій сесії,
депутати заслухали інформацію
головного спеціаліста з питань
реалізації проектів місцевого
розвитку Турківської районної
ради  Миколи Лила про хід вико-
нання мікропроектів – пере-
можців обласного конкурсу про-
ектів місцевого розвитку, які ре-
алізовували на Турківщині в
2019-му році. Доповідач зокре-
ма наголосив, що за кількістю
поданих проектів наш район є
далеко не останнім. Так було
підготовлено і скеровано до кон-
курсної комісії обласної ради 41
проект, 24 з яких отримали схва-
лення. Хоча була надія, що ця
цифра буде дещо більшою. Але
сталося, як сталося.

На даний час 23 проекти уже
завершено: капітальний ремонт
(заходи з енергозбереження
Бітлянського НВК); капітальний
ремонт даху школи с. Ластівка;
капітальний ремонт вуличного
освітлення з використанням
енергозберігаючих ламп по вул.
Центральна с. Вовче; капіталь-
ний ремонт лікарської амбула-
торії с. Вовче; реконструкція На-
родного дому с. Кіндратів; захо-
ди з енергозбереження в Бобер-
ківському НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ)
капітальний ремонт із заміни
вікон; капітальний ремонт
покрівлі Радицької ЗОШ І-ІІ ст.;
капітальний ремонт Верхньояб-
лунського НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. –

ДНЗ); капітальний ремонт вулич-
ного освітлення з використан-
ням енергозберігаючих ламп по
вул. Горішня с. Шум’яч; капіталь-
ний ремонт Народного дому с.
Ільник; реконструкція контори
під Народний дім с. Присліп;
капітальний ремонт системи
опалення Вовченського НВК;
капітальний ремонт Сянківської
ЗОШ І-ІІ ст.. (заміна даху); капі-
тальний ремонт Турківської ди-
тячої музичної школи; капіталь-
ний ремонт покрівлі Риківської
ЗОШ І-ІІ ст.; капітальний ремонт

Ясеницького навчально-вихов-
ного комплексу (ЗНЗ І-ІІІ ст. –
ДНЗ); капітальний ремонт Мат-
ківського НВК (ЗНЗ І-ІІ ст.. – ДНЗ
(заходи з енергозбереження);
капітальний ремонт освітлення
Присліпського НВК; реконструк-
ція частини приміщення
сільської ради під амбулаторію
в с. Мохнате; капітальний ремонт
покрівлі Будинку дитячої та
юнацької творчості м. Турка (на
фото); капітальний ремонт На-
родного дому с. Матків; придбан-
ня інтерактивного мультимедій-
ного комплексу (інтерактивні
дошки, мультимедійні проекто-
ри з короткофокусним об’єкти-
вом, ноутбук вчителя, монтаж-
ний комплект, який складаєть-
ся з кріплення для проектора та
комплекту кабелів для підклю-
чення та інсталяції інтерактив-
ного комплексу в Боринському
професійному ліцеї народних
промислів та ремесел; капі-
тальний ремонт (заходи з енер-
гозбереження) Карпатського
НВК ім. М. Іваничка.

Один проект, написаний Турк-
івським РЦ ПМСД, не реалізува-
ли через те, що керівництво ви-
рішило, що він є не конче необх-
ідний. А загалом вартість  про-
ектів 2019 р. становила 5 470,7
тис. грн., з районного бюджету
виділено 1715,5 тис. грн., 2712,3
тис. грн. залучено з обласного
бюджету.

Похвально, що і на наступний
рік громади Турківщини також
подали на конкурс 41 проект.
Щоправда, наразі невідомо,
скільки з них дістануть схвален-
ня конкурсної комісії. Зокрема,
це капітальний ремонт даху На-
родного дому с. Закіпці, капі-
тальний ремонт вуличного осві-
тлення по вул. І. Франка, вул.
Стрийська в с. Мохнате та по вул.
Пукеци в с. Матків; реконструк-
ція (заміна вікон на енергозбе-
рігаючі) приміщення Народного
дому с. Шум’яч; капітальний ре-

монт даху Народного дому с.
Радич; реконструкція контори
під Народний дім с. Присліп;
реконструкція частини будівлі
ДНЗ №3 під туалет з прибудовою
по вул. Травнева, 92 м. Турка;
капітальний ремонт приміщен-
ня читального залу Турківської
ЦБС по вул. Площа Ринок, 26 м.
Турка; реконструкція мереж ву-
личного освітлення по вулицях І.

Франка та Миколайчука смт. Бо-
риня; капітальний ремонт
покрівлі Либохірської гімназії;
капітальний ремонт даху ДНЗ
№2 по вул. Середня, 157 м. Тур-
ка; реконструкція мереж вулич-
ного освітлення по вулицях
Нижній Кінець, Верхній Кінець

с. Лопушанка;  капі-
тальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул.
Садова с. Шум’яч; капі-
тальний ремонт вулич-
ного освітлення з вико-
ристанням енергозбер-
ігаючих ламп в с. Розлуч;
реконструкція мереж
вуличного освітлення
по вулицях Зарічанська,
Ровінь, Молодіжна, Лан
в с. Присліп; реконст-
рукція мереж вулично-
го освітлення по вули-
цях Шумина, Середня,
Нижній Кінець в с.
Хащів; капітальний ре-
монт (заходи з енергоз-
береження, заміна
вікон) у Вовченському
НВК; придбання ден-

тального рентгенівського апара-
ту для комунального некомерц-
ійного підприємства «Боринсь-
ка районна лікарня»; капіталь-
ний ремонт системи водопоста-
чання та водовідведення
лікарської амбулаторії с. Вовче;
придбання комплекту комп’ю-
терної техніки для Турківського
районного Будинку дитячої та
юнацької творчості; капітальний
ремонт Народного дому с.
Ільник; реконструкція мереж ву-
личного освітлення по вул. Цен-
тральна в с. Бережок та по вул.

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО
РОЗВИТКУ –БАРОМЕТР
АКТИВНОСТІ ГРОМАДИ
Впродовж останніх років Турківська районна рада плідно пра-

цює в питаннях реалізації мікропроектів Львівської обласної
ради. І треба віддати належне, що результат від цього оче-
видний. Десятки капітально відремонтованих об’єктів соц-
іально-культурної сфери – це народні доми, заклади освіти та
охорони здоров’я. Поміж цим важливо відзначити, що чимало
сільських рад, за підтримки депутатів районної та обласної
рад, щорічно активно включаються в цей процес, а деякі чо-
мусь займають споглядальницьку позицію: мовляв, ви працюй-
те, а ми – подивимося.

Центральна в с. Жукотин; прид-
бання меблів для шкільних каб-
інетів Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
придбання комп’ютерної техні-
ки для поліклінічного відділен-
ня Турківської КЦРЛ, впровад-
ження системи пожежної сигна-
лізації та системи внутрішнього
оповіщення людей про пожежу
в КНП «Турківський РЦ ПМСД»;
капітальний ремонт вуличного
освітлення по вул. Центральна
в с. Вовче; придбання та встанов-
лення дитячого ігрового май-
данчика по вул. Центральна в с.
Завадівка; капітальний ремонт
із заміни вікон Турківського НВК
(ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ); придбання
меблів для шкільної їдальні Ясе-
ницького НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ);
заходи з енергозбереження в
Боберківському НВК (капіталь-
ний ремонт із заміни вікон); ка-
пітальний ремонт даху ДНЗ Бо-

ринського НВК; реконструкція
Народного дому №1 с. Либохо-
ра; придбання та встановлення
дитячого ігрового майданчика по
вул. Центральна, 188 с. В. Гусне;
проект «Комп’ютерний клас» та
придбання комплекту для віде-
оспостереження Верхньояб-
лунського НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. –
ДНЗ); капітальний ремонт при-
міщення (заходи з енергозбере-
ження Ластівківського НВК; ка-
пітальний ремонт приміщення
Шандровецького НВК ім. В. Бо-
рути; капітальний ремонт дитя-
чого відділення Турківської
КЦРЛ; капітальний ремонт
Лімнянського НВК ім. Р. Мотича-
ка; капітальний ремонт Ясе-
ницької сільської лікарської ам-
булаторії загальної практики
сімейної медицини; капітальний
ремонт Сигловатського НВК
(ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ (заміна вікон
та дверей); капітальний ремонт
Присліпського НВК; капітальний
ремонт приміщення Турківсько-
го НВК №1 – ДНЗ.

Якщо аналізувати кошториси
мікропроектів, то вони від 50 тис.
грн. і майже до 500 тисяч гри-
вень, в залежності від планів ви-
конання робіт. А щоб мікропро-
ект таки стовідсотково став пе-
реможцем, внесок громади має
бути 25%. Хоч для того, щоб його
зареєструвати, громада має
зібрати, як мінімум, 10 відсотків.
Не виділяючи жодної з громад й
аналізуючи їхні внески, можна
ствердно казати, що середнє
процентне відношення з внесе-
них коштів становить 20
відсотків.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПРИЄМНІ
СПОГАДИ…

22 листопада в газеті «Бой-
ківщина» була надрукована
стаття «Мудрість і мо-
лодість душі», в якій ішлося
про святкування 80-річчя по-
зашкілля Галичини, та розмі-
щена світлина зустрічі ко-
лишніх працівників Будинку
школяра. У статті зазначе-
но й про те, що Ольга Іванівна
Комарницька «коротко зупи-
нилася на буднях позашкіль-
ної роботи далеких 70-х…»

Ці слова навіяли мені приємні
спогади про «Ляльковий театр»,
який був у колишньому Будинку
школяра (тоді – Будинку піо-
нерів), членом якого була я та
мої однокласники. Як це було
цікаво й захоплююче! Героями
були ляльки-рукавички, які ми
одягали на руку. Ми стояли за
шторою-сценою, а наші герої
оживали, бо ми їх самі озвучува-
ли. Ми були акторами! Ми стави-
ли вистави! До речі, чомусь за-
пам’ятався виступ нашого гурт-
ка взимку в школі-інтернаті. Чи
тому, що тоді там вчилися дійсно
бідніші діти, діти-сироти, які хо-
дили всі в однаковій одежі. І ми
їх дуже жаліли, чи тому, що їм
дуже сподобалася наша виста-
ва. Назви вистави вже не пам’я-
таю, але згадую, що там був «ос-
лик», «лисичка», «криниця», в
яку хтось упав… Діти в залі нам
аплодували. Бігли за нами аж до
дверей виходу і питали: «Коли ви
ще прийдете?» Надворі було
сніжно і холодно, а ми поверта-
лися щасливі, усміхнені, розчер-
вонілі і  горді з того, що ми зро-
били…

Тепер у Будинок школяра хо-
дять мої онучки. Старша – на
гуртки «Малювання», «Крій та
шиття», «Умілі ручки». І всі гурт-
ки їй подобаються. Під умілим
керівництвом наставників, уже і
портрет може змалювати, і пей-
заж. Має одяг, власноруч поши-
тий (звичайно з більшою участю
керівника гуртка, яка не тільки
вчить майстерності шиття, а ще
згуртовує учасників умінням про-
вести з ними цікаву гру-віктори-
ну, чи організувати чаювання з
солоденьким). А з яким захоп-
ленням на гуртку «Умілі ручки»
робили картини на дереві, кам-
інчиках!

Молодша почала ходити на
«Гурток танців». Так чекає сере-
ди! Каже, що середа – «Найкра-
щий для мене день, бо я йду на
танці». І хоч приміщення будівлі
пристосоване, з прохідними
кімнатами і без сучасних «ви-
год», та атмосфера в ньому ро-
динна, тепла і затишна. І це  все
завдячуючи людям, які тут пра-
цюють. Тож хочу від душі привіта-
ти їх зі святом, яке вони нещо-
давно відсвяткували. Побажати
їм здоров’я, натхнення і успіхів у
такій нелегкій, але дуже
потрібній справі.

Бажаю вам погоди у родинах,
Сонячних днів і зоряних но-

чей,
Нехай Господь здоров’я поси-

лає,
Подяки і поваги – від людей.

Ніна ПРИК.
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1. Перевірити адресу електронної по-
штової скриньки, яка вказана у Вашому
персональному кабінеті Єдиного дер-
жавного реєстру декларацій осіб, упов-
новажених на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування (далі
– Реєстр).

Звертаємо Вашу увагу на те, що відпов-
ідно до Указу Президента України від
15.05.2017 №133/2017 «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони
України від 28.04.2017 «Про застосуван-
ня персональних спеціальних економіч-
них та інших обмежувальних заходів
(санкцій)» доступ до окремих поштових
серверів у домені .ru обмежений.

У зв’язку з цим, для роботи з Реєстром
(отримання повідомлень, підтверджен-
ня зміни електронного цифрового підпи-
су тощо) слід використовувати поштові
скриньки, які не підпадають під зазна-
чені обмеження (наприклад: ukr.net, i.ua,
email.ua, gmail.com тощо).

Якщо Ваша електронна поштова
скринька підпадає під обмеження, то для
її зміни у персональному кабінеті Реєст-
ру необхідно створити (або використову-
вати іншу) особисту поштову скриньку.
Після цього слід авторизуватися в Реєстрі
за адресою: https://portal.nazk.gov.ua за
допомогою власного електронного циф-
рового підпису, перейти у вкладку «Мій
профіль», натиснути кнопку «Змінити
контактні дані», у полі «Новий E-mail»
вказати нову поштову скриньку та натис-
нути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист
«Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail
перейдіть за посиланням у листі,  по-
вторно здійсніть вхід у Ваш персональ-
ний кабінет та перевірте вкладку «Мій
профіль». У полі «E-mail» повинна бути
зазначена вже змінена електронна по-
штова скринька.

Звертаємо увагу! Для зміни електрон-
ної поштової скриньки у Вашому персо-
нальному кабінеті Реєстру не потрібно от-
римувати новий ЕЦП.

2. Перевірити термін дії та працез-
датність Вашого електронного цифро-
вого підпису (далі – ЕЦП) для роботи з
Реєстром.

Для отримання інформації про термін
дії ЕЦП треба завантажити посилений
сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту
акредитованого центру сертифікації
ключів (далі - АЦСК), в якому Ви отрима-
ли ЕЦП. Після цього натиснути на серти-
фікат подвійним кліком лівої кнопки миші
та у вікні, яке відкрилось, переглянути
термін дії сертифікату ЕЦП. Необхідно,
щоб на дату подання електронних доку-
ментів до Реєстру сертифікат ЕЦП був
діючий. У разі, якщо термін дії сертифі-
кату сплинув, Ви не зможете користува-
тись ЕЦП, в тому числі подавали елект-
ронні документи до Реєстру. Тоді Вам
необхідно звернутись до АЦСК та отри-
мати новий ЕЦП. Зазначаємо, що Націо-
нальне агентство не є АЦСК. З переліком
АЦСК Ви можете ознайомитись на
сторінці https://portal.nazk.gov.ua у полі:
“АЦСК”.   

Після отримання нового ЕЦП Вам не-
обхідно зайти на сторінку входу до Реєст-
ру Ошибка! Недопустимый объект гипер-
ссылки. і скористатись посиланням: «Я
загубив/змінив свій приватний ключ». У
полі «Поточна електронна адреса» вка-
зати електронну поштову скриньку, з якою
Ви зареєстровані в Реєстрі, та натиснути
кнопку «Вислати код для відновлення».
На вказану поштову скриньку надійде
лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП
необхідно перейти за посиланням у листі,
після цього у полі АЦСК обрати акреди-
тований центр сертифікації ключів, в яко-
му Ви отримали новий ЕЦП, обрати файл

ДЕКЛАРУВАННЯ У 2020 РОЦІ
На що потрібно звернути увагу

Для завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування в
Україні, який розпочинається з 01.01.2020, потрібно виконати такі дії:

нового ЕЦП, вказати пароль від нового
ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП».
Після успішного виконання вказаних дій
з’явиться повідомлення про розгляд
Вашої заявки. Заявки на зміну ЕЦП розг-
лядаються протягом 1 доби у робочий
час. Ви можете здійснити спробу входу
до Реєстру з новим ЕЦП через вказаний
час та не очікувати листа з подальшими
інструкціями.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви
можете скористатись online-сервісом
накладання ЕЦП на електронні докумен-
ти за посиланням: https://ca.informjust.ua/
sign. Результатом успішної перевірки

буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕ-
НО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ
ПІДТВЕРДЖЕНО».

Якщо при накладанні електронного
цифрового підпису виникає помилка, слід
звернутись до акредитованого центру
сертифікації ключів, який Вам видав ЕЦП.

Виконавши запропоновані дії, Ви зав-
часно підготуєтесь до чергового етапу
декларування в Україні, чим полегшите
собі роботу з Реєстром.

Також нагадуємо, що на офіційному
веб-сайті Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції https://
nazk.gov.ua у розділі «Декларування» Ви
можете ознайомитись із Рекомендація-
ми при роботі з Реєстром.

У разі виникнення проблем технічного
характеру Ви можете звернутись до служ-
би технічної підтримки за тел.:
+38(044)200-06-94 або адресою елект-
ронної пошти support@nazk.gov.ua, при
цьому:

- направляйте електронний лист з
Вашої персональної електронної пошто-
вої скриньки, яка зазначена при реєст-
рації;

- у темі листа зазначайте суть Вашого
питання;

- у листі необхідно зазначити Ваше
П.І.Б., реєстраційний номер облікової
картки платника податків (ІПН) та викла-
сти суть питання, за необхідності до лис-
та додати скріншоти (зображення екра-
на) з Вашою помилкою.

  З січня 2020 року,  крім звичних відо-
мостей, у декларації з’явилась нова ви-
мога - вказувати унікальний номер за-
пису в Єдиному державному демогра-
фічному реєстрі (ЄДДР), який ство-
рюється під час оформлення біомет-
ричних документів.

Для отримання унікального номера
запису в реєстрі  (УНЗР) необхідно звер-
нутись до Міграційної служби для офор-
млення біометричних документів - пас-
порта громадянина України у вигляді ID-
картки або закордонного паспорта. 

На ID-картці УНЗР знаходиться внизу
з правої сторони та  складається з по-
слідовності восьми та п’яти цифр. Перші

8 цифр - це дата народження у форматі 
«рік народження, місяць і дата». Далі йде
чотиризначний код від 0001 до 9999 (для
чоловіків код непарний  і розпочинаєть-
ся з цифр - 0001, для жінок - парний -
0002). Остання цифра контрольна та ун-
ікальна. Для її обчислення використо-
вується метод розрахунку контрольних
цифр у машинозчитуваній зоні паспортів
за спеціальною формулою.

З 1 січня 2020 року суб’єктам деклару-
вання при заповненні декларації необх-
ідно буде зазначити відомості про свій
унікальний номер запису в Єдиному дер-
жавному демографічному реєстрі (УНЗР)
та вказати відповідні номери членів
сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону Украї-

ни «Про запобігання корупції» набули
чинності 18 жовтня 2019 року (Закон №
140-IX).

Форма декларації осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, міститиме
окреме поле для зазначення УНЗР
суб’єкта декларування (розділ 2.1
«ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУ-
ВАННЯ» декларації) та членів його сім’ї
(розділ 2.2 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ
СІМ’Ї        СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ»
декларації).

У разі відсутності у суб’єкта декларуван-
ня або членів його сім’ї, УНЗР передба-
чається можливість обрання суб’єктом
декларування відповідного значення
цього поля.

Суб’єкт декларування, який припиняє
діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самовря-
дування, має подати декларацію за пер-
іод, не охоплений раніше поданими дек-
лараціями – з 1 січня року, в якому відбу-
лося звільнення, по день фактичного
звільнення. «Слід зазначити, що при
звільненні за ініціативою працівника
суб’єкт декларування має подати декла-
рацію у день фактичного звільнення.
Якщо звільнення відбувається за ініціа-
тивою роботодавця, така декларація по-
дається суб’єктом декларування протя-
гом 20 днів з моменту, коли працівника
було звільнено»

Відсутність даних для заповнення дек-
ларації, таких як розмір грошових ком-
пенсацій при звільненні, не є підставою
для відтермінування подання декларації.
Адже законом передбачена можливість
тричі подати виправлену декларацію уп-
родовж семи днів. Крім того, у разі не-
можливості отримати необхідні дані для
заповнення декларації у вказаний
термін, декларант має можливість по-
відомити про це НАЗК в «Особистому ка-
бінеті».

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної

діяльності, комунікацій з громадськістю
та молодіжної політики апарату РДА.

Колектив Турківської автомобіль-
ної школи щиросердечно вітає із юв-
ілейним днем народження, який
святкував 10 грудня, працівника ав-

тошколи Миколу Йоси-
фовича Томінця.

Колеги бажають
шановному ювіля-

ру міцного здо-
ров’я, радості,

добра, любові,
довголіття, Божого

благословення.
В цей радісний день,

в ювілейне це свято,
Хай доля призначить Вам років

багато,
Відпустить здоров’я, щастя й

добра,
І ласкою повниться рідная хата,
Багато в ній стане людського

тепла.
Нехай тільки радість прино-

сять роки,
Хай збудуться мрії, бажання й

думки!
Щоб радісний настрій у серці не

гас,
А доля всміхалася щедро не раз!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілейним днем
народження молодшу медичну сес-
тру терапевтичного відділу Ганну
Онуфріївну Сеньків
і бажають ша-
новній юві-
лярці неба
безхмар -
ного, на-
строю гар-
ного, здоро-
в’я без ліку і
довгого-довго-
го щасливого віку.

Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Дорогого і люблячого, щирого і тур-
ботливого сина, чоловіка, татуся,
брата і хресного тата, доброго і чуй-
ного племінника, зятя і онука, турків-
чанина  Андрія Олександровича
Підгайного з 30 річним ювілеєм ,
який відзначатиме 14 грудня, сердеч-

но вітають мама
Світлана, тато

Олександр, си-
ночки Микол-

ка і Сашуня,
д р у ж и н а

О к с а н а ,
брат Олек-

сандр з дружи-
ною Тетяною, се-

стра Ольга, брат
Олег, хрещена Ірина з чоловіком Та-
расом, племінниці Каміла, Аліна,
Поля, бабуся Ірина Миколаївна, теща
Христина Миколаївна, тітка Наталія
Миколаївна, Анжела з сім’єю, бабу-
ся Ірина Романівна і бажають доро-
гому ювіляру неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку і
довгого- довгого щасливого віку.

Хай Бог милосердний з високо-
го неба

Дарує усе, чого Тобі треба
А Матінка Божа – Цариця Свя-

та –
Дарує щасливі і довгі літа!
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Не зайвим буде і в черговий раз нагадати жителям
нашого району про основні вимоги щодо експлуатації
газового та пічного опалення.

Порушення правил безпеки при експлуатації пічного і
газового опалення – поширена причина виникнення по-
жеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отрує-
нням чадним газом. Зокрема у зв’язку із перепадами
атмосферного тиску під час коливання температури
повітря, порушується тяга в димових і вентиляційних
каналах, що негативно впливає на роботу газового і
пічного обладнання.

Під час використання для опалення газових при-
ладів:

– у сильний вітер не рекомендується користуватися
газовими опалювальними приладами та колонками, що
мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є
загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти
згоряння попадають у приміщення;

– у період різких похолодань власники житлових бу-
динків повинні проводити огляд оголовків димоходів та
вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та за-
купорювання димоходів;

– не використовувати для обігріву приміщень несер-
тифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові ку-
хонні плити.

Під час використання пічного опалення:
– упродовж всього опалювального сезону слід очи-

щати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її зай-
мання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необ-
хідно провадити для опалювальних печей періодичної дії
на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на
три місяці;

– усі димові труби та стіни на горищі, через які прокла-
дено димові канали, повинні бути заштукатурені й по-
білені;

РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ ДО
СВІТОВОГО КОНГРЕСУ БОЙКІВ
Минулого тижня відбулося засідання правління Міжнародної гро-

мадської організації «Світовий Конгрес Бойків». Ключовою те-
мою зібрання стала підготовка до чергового – Четвертого Світо-
вого Конгресу Бойків. На теренах нашого, та сусідніх з Турківщи-
ною районів, він має пройти 31 липня - 2 серпня наступного року.

 Перед тим, як створити новий Координаційний центр з проведення кон-
гресу, присутні вшанували пам’ять тих членів товариства «Бойківщина»,
які доклали багато зусиль до проведення попередніх конгресів, активно
працювали на громади, але, на превеликий жаль, відійшли у вічність. Це
Ярослав Сеньків, Віра Бончук, Дарія Лесик, Антон Бордун, Іван та Ірина
Федорки, Василь Гринаш (Велика Британія), Микола Славич (Херсонщина).

На правлінні ми обговорили нові кандидатури, які увійдуть до складу Ко-
ординаційного центру. Дуже хотілось би, щоб їх число збільшилося, тому
надіємось, що хтось з активних наших громадян відгукнеться і запропонує
нам свою кандидатуру для цієї благородної справи. Адже заплановано, що
під час проведення Четвертого Світового Конгресу Бойків буде обговорено
під час зустрічей, круглих столів, засідань відділів, комітетів, яких буде
створено не менше 20,  безліч важливих питань, які стосуватимуться ролі
етнічних бойків у розбудові незалежної Української держави.

На засіданні правління також зачитано листи-відповіді, які надійшли від
керівників держави, обласної та місцевої влади, депутатів різних рівнів, до
яких ми зверталися з проханням підтримати фінансово цей важливий міжна-
родний форум. Крім усього, нам хотілося б зберегти Турківщину як цілісний
район, що є центром гірського Бойківського краю, і про це ми також просили
у своїх листах керівників держави, але, на жаль, не все залежить від нашої
громадської організації. Зокрема одержали ми листи- відповіді  з Офісу Пре-
зидента України, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних
справ, Міністерства інфраструктури. Також надіслали нам свої відповіді
Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство розвитку,
економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство охорони здо-
ров’я, Міністерство молоді та спорту, народний депутат України Андрій Ло-
пушанський. Відповіли на листи Львівська, Закарпатська та Івано-Франкі-
вська обласні державні адміністрації. В усіх відповідях –  добрі наміри допо-
могти в підготовці та проведенні Світового Конгресу Бойків. А це вже все-
ляє неабияку надію.

Додам також, що на  засіданні правління було запропоновано очолити
оргкомітет Четвертого Світового Конгресу Бойків голові Львівської ОДА
Маркіяну Мальському та голові Львівської обласної ради Олександру Гану-
щину.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», директор Турківського

районного Народного дому, нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, заслу-
жений працівник культури України.

– Наші двері завжди відчинені
для таких  людей, –  каже дирек-
тор  Турківського терцентру Во-
лодимир  Данчишак. – Старає-
мося допомогти особам з інвал-
ідністю у вирішенні різних побу-
тових проблем. Багато що їх тур-
бує,  але, серед іншого,  не раз
порушують питання  створення
робочих місць. Адже  пенсії, соц-
іальної допомоги недостатньо
для гідного існування  особи з
інвалідністю в суспільстві, вона
не почуває себе  повноцінним
членом суспільства, тому, звісно,
хоче підзаробити собі на  прожи-
вання,  а  знайти роботу для себе
ніде. Працевлаштування людей
з інвалідністю в усьому цивілізо-
ваному світі є одним  з дієвих і
основних  засобів соціалізації

таких людей. На жаль, у нашій
країні  до цього ще  дуже далеко,
адже без  роботи  часто залиша-
ються люди здорові,  не кажучи
вже  про осіб з інвалідністю. Вра-
ховуючи доходи та  особливості,
умови проживання, кожній лю-
дині з інвалідністю ми надаємо
грошову допомогу,  матеріальну
– взуття, одяг, засоби гігієни. а ще
продуктові набори. І люди  такій
допомозі  дуже радіють, бо це
велике доповнення до того, що
вони собі можуть дозволити.

– Цього року, до  Міжнародно-
го Дня людей з інвалідністю,   з
коштів місцевого бюджету нашим
відділом надано  грошової допо-
моги 125 особам з інвалідністю
на суму 43 тисячі 750 гривень. До
речі, вже  чотири роки ми не

одержували такої допомоги,
тому щиро вдячні за сприяння
Турківській районній раді, всьо-
му депутатському корпусу і осо-
бисто голові ради Володимиру
Лозюку, – каже начальник відділу
організації і  надання грошової і
натуральної допомоги  Турківсь-
кого терцентру  Антоніна Лене-
вич. – Депутат Львівської облас-
ної ради Михайло Дзюдзь, не
зраджуючи своїй  добрій  і благо-
родній місії, до Великодня надав
продуктові набори 58 особам з
інвалідністю, на суму 8 тисяч гри-
вень. Гуманітарну допомогу від
благодійного фонду «Милосер-
дя» (керівник Мирослава Кали-
нич), з яким ми дуже тісно
співпрацюємо,  одержали   при-
куті до ліжка хворі та малорухомі
особи  – у вигляді постільної
білизни, прального порошку,
взуття. Велику і нелегку роботу
проводять з обслуговування осіб
з інвалідністю  й наші соціальні
робітники. Вони працюють і в
районному центрі, і в селах. Ко-
жен день у них розпочинається
однаково:  потрібно спочатку
зайти до  того, кого обслуговуєш,
дізнатися про стан здоров’я лю-
дини, які продукти і ліки принес-
ти чи замовити, а з  кимось про-
сто поговорити. Напередодні
Святого Миколая,  разом з фон-
дом «Милосердя»,  будемо на-
давати солодкі пакунки  дітям з
інвалідністю. Також забезпечує-
мо таких осіб  вживаним, але в
добротному стані,  одягом і взут-
тям, яке приносять нам  небай-
дужі жителі міста і району. Кори-
стуючись нагодою,  хочу попро-
сити тих, у кого вдома є ще доб-
рий одяг чи взуття, але їх бажає-
те позбутися, не викидайте  на
смітник, не паліть, а приносьте
до нас, у Турківський терцентр,
ми знайдемо  кому ці речі  відда-
ти.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НЕ ЗАБУВАЮТЬ
ПРО ОСІБ З

ІНВАЛІДНІСТЮ
3 грудня світ відзначав Міжнародний день людей з інвалідні-

стю. Цей день  нагадує і закликає нас  захищати права цих
осіб, проявляти турботу й милосердя до них.  Серед інших
соціальних служб, руку допомоги  особам з інвалідністю пода-
ють й працівники Турківського територіального центру.
Зокрема відділ з організації й надання  грошової та адресної
натуральної допомоги  організовує роботу із надання допомо-
ги одягом, взуттям, продовольчими та промисловими това-
рами, ліками тощо та побутовими послугами (послуги перу-
каря, швачки, масажиста, медсестри). Громадяни, які не здатні
до самообслуговування у зв’язку з  інвалідністю і не мають
рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;  інші гро-
мадяни похилого віку, які мають на своєму утриманні дітей з
інвалідністю, осіб похилого віку,за умови, що середньомісяч-
ний сукупний дохід їх сімей нижчий від прожиткового мінімуму
для сім’ї; громадяни, які перебувають у складній життєвій си-
туації  внаслідок стихійного лиха, катастрофи і т.д.,  і мають
на своєму утриманні дітей з інвалідністю,   доглядають осіб з
інвалідністю, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей
нижчий  від прожиткового мінімуму  для сім’ї, мають право на
таке обслуговування.

– біля кожної печі перед топковим отвором на го-
рючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не
менше 0,5 х 0,7 м;

Під час використання пічного опалення не до-
пускається:

– залишати печі, що топляться, без нагляду, або до-
ручати нагляд за ними малолітнім дітям;

– користуватися печами, що мають тріщини;
– розміщувати паливо, інші горючі речовини та мате-

ріали безпосередньо перед топкою;
– сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легко-

займисті предмети та матеріали;
– застосовувати для розпалювання печей легкозай-

мисті та горючі рідини;
– використовувати дрова, довжина яких перевищує

розміри топки;
– залишати печі, що топляться, із відкритими дверця-

тами топки;
– зберігати у приміщенні запас палива, який переви-

щує добову потребу;
– зберігати запальнички та сірники у легкодоступних

для дітей місцях. Діти, віком від двох років, здатні са-
мостійно їх запалити.

До уваги користувачів побутових електронагрі-
вальних приладів:

– не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень,
увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

– намагайтеся уникати перевантаження електрич-
них мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових
електроприладів великої потужності;

– не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі
вставки в запобіжники електричного струму.

Руслан СЛИВАР,
виконувач обов’язків завідувача сектору з пи-

тань цивільного захисту Турківської РДА.

ЩОБ НЕ ЗАХВОРІТИ НА ГРИП
Традиційно   епідсезон грипу розпочинається в жовтні. Але цьо-

го  року, на щастя,  тепле «бабине літо» відтягнуло його поча-
ток.  Випадків захворювань  на грип на даний час  на Турківщині
не зареєстровано. За словами епідеміолога  Турківського лабо-
раторного центру Ганни Хащівської,  зараз люди  більше почи-
нають хворіти на гострі респіраторні інфекції. Нежить,  закла-
дення носа, кашель, біль  в горлі, підвищена температура – це
те, на що скаржаться хворі. За даними лабораторного центру,  у
минулому місяці   в районі було зареєстровано 100 хворих на ГРВІ,
а з початку грудня перехворіли на цю недугу вже  50  осіб. Проте,
на випадок  підвищення епідемічної ситуації, пов’язаної з гри-
пом,  згідно розпорядження голови Львівської ОДА,  в районі вже
складено і найближчим часом  буде затверджено  Турківською
РДА  комплексний план готовності у міжепідемічний період та
реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип
та інші гострі респіраторні вірусні інфекції серед населення Тур-
ківського району.  Цей пакет завдань передбачає кошти на прид-
бання вакцини  від грипу для груп підвищеного ризику, тимчасо-
ве  призупинення занять в освітніх закладах району на 7-10 днів –
в разі ускладнення  епідемічної ситуації,  спеціальне навчання
медичних працівників, забезпечення  медичних закладів  необхід-
ною кількістю противірусних препаратів, дотримання належ-
ного температурного режиму в установах  і закладах району та
інші заходи.

Порушення правил безпеки при експлуатації
пічного і газового опалення – поширена

причина виникнення пожеж
Останніми роками, особливо в осінньо-зимовий період, у нас на Турківщині все частіше вини-

кають пожежі, ймовірною причиною яких є неправильна експлуатація пічного опалення, а може
трапитись через несправність газових приладів. Турківська райдержадміністрація вкрай стур-
бована такою ситуацією і просить керівників органів місцевого самоврядування звернути
увагу на помешкання, де живуть одинокі пристарілі люди або ж неблагополучні сім’ї. І якщо
там  виявлено серйозні порушення в експлуатації пічного опалення, в міру своєї компетенції
вжити невідкладні заходи.

 За  повідомленням лікарів-інфек-
ціоністів, в  Україні очікують два нові
штами грипу – типу А-Канзас (H3N2)
і, можливо, новий штам А-Брісбен
(Н1N1). Ще два віруси грипу Б, які
також можуть бути, але менш
ймовірні – це В-Колорадо і В-Пху-
кет. Всі вони  носять назву міст, де
були зареєстровані вперше.  Пер-
ший вже  циркулював  в Україні,
тому в тих, хто вже перехворів,
імунітет до нього є. Найбільш небез-
печний для людей працездатного
віку – Брізбен. Люди з хронічними
захворюваннями також стражда-
тимуть від ускладнень при захво-
рюванні на цей грип.  Канзас більш
небезпечний для людей з хронічною
патологією і людей, віком від 65
років та старше. Не тільки лікарям
важливо знати, які саме штами
вірусу циркулюватимуть під час еп-
ідемічного сезону. Це важливо  зна-
ти  всім – для профілактики грипу,
особливо під час вибору вакцини
від недуги. Адже кожного року шта-
ми грипу або змінюють один одно-
го, або мутують. Профілактична
вакцинація дає імунітет проти пев-
них штамів грипу, але  не від недуги
в цілому. Тому  найкраще  робити

щеплення вакцинами, які включа-
ють захист від прогнозованих, зок-
рема й нових, штамів.  За повідом-
ленням Міністерства охорони здо-
ров’я, Україна планує  закупити цьо-
го сезону близько 500 тисяч  доз
вакцини проти грипу.

А медики тимчасом радять, як
приготуватися нам, щоб не захво-
ріти на грип. Найголовніше – це рац-
іональне, збалансоване,  калорійне,
багате на вітаміни, харчування.
Другий спосіб – загартовування
організму, прогулянки на свіжому
повітрі. Імунітет загартованої люди-
ни набагато ефективніше бореться
з вірусами. Ну, й вакцинація на сьо-
годні – це доведений ефективний
засіб протистояти грипу. Хоча, за
повідомленням Турківського лабо-
раторного  центру,  жителі району
майже не роблять щеплення від
грипу. А вакцинація від грипу в  пе-
редепідемічний період, так само як і
від будь-якого іншого небезпечного
інфекційного захворювання,  дозво-
лить  уникнути хвороби, або ж лег-
ше  перебороти  цю недугу без уск-
ладнень.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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– матеріали рекламного характеру.
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СПІВЧУВАЄМО

Колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття повару шко-
ли Наталії Володимирівні Чудак з приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті батька.

Педагогічний колектив Бітлянського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю Оксані Миколаївні Яводчак з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті брата – Миколи Миколайовича Тяжкуна.

Втрачений державний акт на
право приватної власності на
землю ЛВ 231 від 12.04.2000 р.,
виданий на ім’я Володимира
Йосифовича Ільницького, вва-
жати недійсним.

Бітлянська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного
бухгалтера Бітлянської
сільської ради.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1. Вища освіта.
2. Стаж роботи – не менше 3

років.
3. Вміння працювати на   ком-

п’ютері – обов’язкове.
Для участі в конкурсі не-

обхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
– заповнена особова картка

(форма П-2ДС) з відповідними
додатками;

– дві фотокартки, розміром 4х6
см;

– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зо-

бов’язання фінансового характе-
ру щодо себе та своєї сім’ї;

– копії першої та другої сторінок
паспорта громадянина України.

Термін прийняття документів
– протягом 30 календарних днів
з дня  опублікування цього ого-
лошення про проведення кон-
курсу.

Документи подавати за адре-
сою: с. Бітля, вул. Центральна,
173-а, сільська рада.

Довідки за телефоном: 3-77-
48.

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки).

Звертатися за тел.: 067-54-16-
258, 095-230-41-81, 067-541-62-
24.

Продається двокімнатна
квартира на площі Ринок в м.
Турка. Євроремонт. Гараж.

Ціна – договірна.
Тел.: 0505118777.

Втрачене свідоцтво про пра-
во власності на нерухоме май-
но – серія САС №886870, вида-
не Верхненською сільською ра-
дою 26.04. 2010р. на ім’я Євге-
нія Юрійовича Геленка, вважа-
ти недійсним.

Втрачені документи: свідоцт-
во на право власності на квар-
тиру (будинок), видане
13.03.1995 року (№30); техніч-
ний паспорт на квартиру №1
(вул.. Центральна, 15, с.В. Ви-
соцьке), виданий 10.07.1994
року; довідка  (№1829), видана
Самбірським МБТІ 20.10.2016р.;
розпорядження відділу освіти
Турківського райво (№30) , від
13.03. 1995р., – на ім’я Івана Іва-
новича Височанського, вважа-
ти недійсними.

Колектив працівників Матківського НВК  глибоко сумує з приводу
смерті колишньої вчительки Тамари Олександрівни Кашинської і
висловлює щире співчуття рідним та близьким покійної.

Адміністрація та колектив комунального некомерційного підприє-
мства «Боринська районна лікарня» сумує з приводу трагічної
смерті настоятеля храму Пресвятої Євхаристії отця Казимира і вис-
ловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

Продам  культиватор кінний
(диски). Куплю шкіру ВРХ.

Тел.: 0973410398;
0668015338.

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З
КОРЕЙЦЯМИ

Учора, 12 грудня, перший заступник голови Турківської рай-
держадміністрації Микола Яворський, спільно з головою Турк-
івської районної ради Володимиром Лозюком, провели робочу
зустріч з представниками Корейського Інституту сприяння
розвитку народної медицини при Міністерстві охорони здоро-
в’я Республіки Корея. 

Під час зустрічі обговорено можливі шляхи співпраці. Корейсь-
кий Інститут сприяння розвитку народної медицини на державній
основі сприяє закордонним науковим, дослідницьким організаці-
ям і промисловим підприємствам, що спеціалізуються на вирощу-
ванні рослин, які володіють цілющими властивостями і виробницт-
ва з них лікарських препаратів, продуктів здорового харчування без-
посередньо в місцях їх вирощування.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з

громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

ПОМОЛИВСЯ НА МОГИЛІ
СТЕПАНА БАНДЕРИ

Наш земляк, уродженець с.Либохора, який сьогодні виконує
священницьку місію у м.Одеса, часто відвідує Німеччину. Ос-
таннього разу, коли приїздив сюди, о.Ярослав Бугринець побу-
вав на могилі провідника українських націоналістів Степана
Бандери, який був підступно вбитий  агентом КДБ, і вклонив-
ся його світлій пам’яті.

Отець Ярослав, не дивлячись на свій поважний вік, є надзвичай-
но енергійною людиною, спортсменом та великим патріотом.
Спілкуючись з ним, захоплюєшся винятковою ерудицією та обізна-
ністю не лише в релігійних темах, а й у питаннях світського життя.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВІДЛУПЦЮВАВ КОХАНЦЯ
Справжній сімейний трилер нещодавно розгорівся в одному

із сіл нашого району. Допоки чоловік, що перебуває у грома-
дянському шлюбі з однією красунею, був на заробітках, та ви-
рішила обзавестися коханцем.

 Повернувшись з-за кордону до «судженої» та зібравшись на нічліг,
почув, що в надто пізню пору їй хтось вперто телефонує. А після того,
як «кохана» двічі перервала дзвінок, змусив її таки відповісти. З’я-
сувалося, що телефонував коханець і просився в гості. Господар,
відповідно, не перечив, але вирішив його зустріти на подвір’ї. Влас-
не там і наніс залицяльнику, як сам каже, кулаком удар по голові. У
результаті, той опинився на лікарняному ліжку з проламаним чере-
пом. Щоправда, потерпілий каже, що його кривдник під час нане-
сення  удару тримав у руку металеву кульку.

Втім, як би там не було, охоронцю сімейного вогнища доведеться
відповідати в суді. По факту побиття відкрито кримінальне провад-
ження, невдовзі справу буде скеровано до суду.

Наш кор.

ПОЧАРКУВАЛИ – Й ПОБИЛИСЯ
Важко сказати, що не поділили між собою двоє сусідів –  жи-

телів с. Ясениця. Розпиваючи спиртні напої в помешканні од-
ного з них, слово по слову – й зчинилася бійка.

Сусід, що зайшов нібито в гості, відлупцював господаря. Як ре-
зультат, експерт встановив у нього легкі тілесні ушкодження, які та-
кож підпадають під статтю Кримінального кодексу України. А відтак
за вчинок, підігрітий «зеленим змієм», розбишака понесе покаран-
ня.

Наш кор.

ПОЦУПИЛИ ГАМАНЕЦЬ, АЛЕ НЕ ВТЕКЛИ
Йдучи на базар, жителька одного з населених пунктів нашо-

го району й гадки не мала, яка напасть може спіткати її там.
Купуючи хліб, незчулася, як із її кишені зник гаманець.

Забила на сполох лише після того, коли довелося розраховувати-
ся за покупку. Здійнявши галас, вона сполошила двох жінок ромсь-
кої національності, що приїхали з Дрогообича, які, власне, й вчини-
ли крадіжку. Але втекти їм не вдалося. Майже на місці злочину їх
затримали небайдужі жінки, що були поруч.

Василь ВАСИЛЬКІВ.


