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Турківська міська рада тримає слово. Напередодні міський голова запевнив, що з настанням теплих погожих днів розпочнеться активний ремонт доріг. Так, у вівторок, роботи стартували на дорозі Турка-Лопушанка. На це міська рада виділила 1 млн. грн. для закупівлі щебеню, а дорожники його розпочали завозити та грейдерувати проїжджу частину. Ярослав Паращич каже, що за доброї погоди уже найближчими днями шляховики проведуть ямковий ремонт аж до с. Лопушанка.
Окрім того, уже розподілено 1400 м куб. щебеню, закупленого на комунальні дороги турківської
громади. Найближчими днями переможці тендеру розпочнуть безпосередній завіз його у села. Для
того, щоб робота була злагодженою, розроблено спеціальний графік. До ремонту комунальних доріг
мають долучитися й місцеві жителі: розвести гравій на потрібні ділянки та засипати ним вибоїни.
У середу розпочали
ремонт й міських вулиць.
Для цього закуплено асфальту на суму 98252
грн., яким
автомобіль
із спеціальною установкою латає вибоїни в асфальті
струменевоін’єкційним способом.
Роботи проводить ТзОВ
«Шляховик Т». Ямковий
ремонт розпочали з вулиці Івана Франка, з переходом на Молодіжну.
Проведуть його також на
площі Ринок, майдані
Шевченка, вулицях Василя Стуса, Міцкевича.
Фахівці кажуть, що це набагато ефективніший
спосіб, ніж латати вибоїни «холодним» асфальтом.
Є обнадійлива інформація щодо капітального ремонту дороги Турка-Лопушанка. На днях буде проведена експертиза
проекту й на початку червня Львівська ОДА оголосить тендер на визначення виконавця робіт. Якщо
тендерні процедури пройдуть успішно, то вже у липні ділянку дороги від Турки до медпункту с. Вовче
буде відремонтовано.
Міська рада готова надати співфінансування й на ремонт вулиці Травнева, якщо частина коштів
надійде з області. Є велика ймовірність, що на умовах співфінансування можна буде провести ремонт й інших вулиць м.Турка. Принаймні така домовленість є із заступником голови Львівської ОДА
Юрієм Бучком. Минулого тижня він відвідав Турківщину й в деталях обговорив усі проблеми ремонту
доріг з головою міської ради Ярославом Паращичом та його заступником Степаном Залугою. Очільники турківської громади кажуть, що мають повне взаєморозуміння з Юрієм Богдановичем і вдячні
йому за те, що приділяє велику увагу Турківщині, розуміє всі проблеми й готовий допомагати у їх
вирішенні.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

РОЗПОЧАТО КОНКУРСНУ
ПРОЦЕДУРУ
Нарешті стартував процес, який має завершитися обранням директора КНП «Турківська ЦМЛ».
На недавній сесії міської ради прийнято рішення
про проведення конкурсу та початок формування конкурсної комісії. До її складу увійде 9 осіб:
троє від засновників (тобто, від міської ради), по
стільки ж – від медиків (вторинки) та громадських організацій.
А у середу, 12 травня, з кандидатурами визначилися медики. На зібранні трудового колективу до комісії
вони делегували старшу медичну сестру поліклінічного відділення Ольгу Юсипович, головного бухгалтера
КНП «Турківська ЦМЛ» Світлану Павлик, голову профспілки медичних працівників Галину Пономарьову.
Наразі з кандидатурами не визначилися засновники
та громадські організації.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Â’¯ÕÀÂ Ó
ÏÐÈÏÀÐÊÎÂÀÍÅ ÀÂÒÎ
Нещодавно неповнолітній житель с.
Верхнє Висоцьке, керуючи мотоциклом, в’їхав у припаркований на узбіччі
автомобіль ВАЗ 21093. У результаті
він завдав автівці незначних ушкоджень. Натомість сам постраждав досить-таки серйозно. Медики виявили
в учасника ДТП закриту черепно-мозкову травму, забій обличчя, закритий
перелом стегна.
Враховуючи те, що учасник пригоди неповнолітній, на його батьків складено адміністративний протокол, згідно якого
вони заплатять штраф.
Наш кор.

Адміністрація та медичні працівники установи КНП «Турківський ЦПМСД» з повагою та любов’ю, щиросердечно
вітають найкращого керівника Миколу Петровича Яцкуляка
з ювілейним днем народження!
Шановний Миколо Петровичу!
Ви для всіх – приклад справедливості, мудрості, працьовитості та
успішності. Для всього нашого колективу працювати з Вами – це
радість і честь. І ми бажаємо Вам
далі розвиватися і рости в роботі,
допомагати нам ставати кращими
та вести за собою, здобувати ще
більших успіхів та досягати кар’єрних вершин. Бажаємо міцного
здоров’я та сильного характеру.
Щоб Ваше життя було наповнене
тільки радісними, позитивними
моментами, а гарний настрій завжди залишався з Вами. Хай вдома на Вас чекають любов, підтримка та затишок.
Нехай Господь Бог забезпечить кожну Вашу потребу, відповідно до Його багатства в славі, в Христі Ісусі.

Найніжніші, найтепліші слова, які линуть від наших сердець,
шлемо з нагоди ювілейного дня народження коханій дружині, найдорожчій матусі, найкращій бабусі, жительці с. Комарники – Марії Данилівні Комарницькій. Дорога наша, як
знайти нам слова, щоб привітати Тебе з днем народження, як
висловити любов і подяку за все, що Ти робила і робиш для
нас та всієї нашої родини, щоб сказати, як сильно ми Тебе
любимо, яка Ти добра, мудра і прекрасна. Бажаємо здоров’я та сили,
радості та посмішок, гарних новин та
добрих людей поруч. Дякуємо, що Ти
є. Будь щасливою. Нехай яскраве
світло Твоєї любові ніколи не згасає.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ти нас зростила.
Хай серце у грудях ще довго
палає,
А руки, мов крила, нас всіх пригортають.
З любов’ю та повагою – чоловік Богдан, доньки Уляна, Людмила та Ірина, зяті Володимир, Олег та Олег, онуки Артемко,
Андрійко та Богданчик.

12 травня відзначали Всесвітній День медичної сестри.
Дорогі наші медичні сестри! Щиро вітаємо вас з професійним святом!
Хочемо сердечно подякувати вам за вашу важливу і гідну
працю. Ви - добрі феї у білих халатах, мудрі рятівниці людського здоров‘я , справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ була б неможлива.
Від усієї душі зичимо вам міцного здоров‘я, миру, родинного благополуччя,
терпіння до вимогливих пацієнтів та
Божого благословення! Нехай збуваються ваші побажання, достатком
повертаються вам ваші старання.
Нехай за вашу ласку і тепло сторицею повертається вам добро.
З повагою –
адміністрація КНП «ТЦ ПМСД»
Турківської міської ради.

2 стор.
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ÇÀ ÊÐÀÙÓ ÄÎËÞ, ÇÀ Ð²ÄÍÈÉ ÊÐÀÉ
Віддав своє життя Іван Сакаль
Минулого тижня , у другу річницю загибелі новітнього Героя, сержанта морської піхоти
Івана Сакаля, в його рідному селі Завадівка пройшли поминальні заходи. В місцевому храмі
настоятель о. Іван відслужив заупокійну службу Божу, а в школі, де навчався Герой, учні та
педагоги зорганізували свято пам’яті.
У віршах та піснях навчальний заклад прославляв свого вихованця, який, не ховаючись, свідомо
пішов захищати Україну й віддав за неї життя. Заступник директора школи Оксана Гав’як у виступі
пригадала, яким був Іван у шкільні роки: чесним, принциповим, справедливим, він в усьому і завжди
мав власну думку на різні події. Таким і залишився в пам’яті односельчан, друзів та шкільної спільноти.
А з часу відкриття меморіальної дошки Івану Сакалю минув рік. Відтоді він щодня зустрічає і проводжає учнів та педагогів навчального закладу, наче
настановляючи як треба жити, любити Україну та
свій народ. А віднедавна Герой споглядає на
шкільне товариство ще й з куточка пам’яті, обладнаного у фойє навчального закладу.
Віддати данину пам’яті новітньому Гекрою, окрім
учнів та педагогів школи, прийшли односельчани,

знайомі і друзі, а також перший заступник голови Турківської міської ради Олег Гришканич.
Квіти шани та вдячності присутні поклали до пам’ятної дошки та на могилі загиблого, де споруджено величний пам’ятник.
За час служби в Івана було три ротації в зону
АТО. Перша – у 2014-2015 роках, у складі розвідувально-тактичної групи морської піхоти поблизу Широкіного, Павлополя, Талакіївки, Гнутового, друга – у районі Чемирлика. На жаль, третя
стала трагічною. Куля снайпера влучила йому в
районі правої вилиці, а вийшла в зоні лівої лопатки, пошкодивши всі життєво важливі органи. П’ять
діб за його життя боролися кращі хірурги та реаніматологи військового госпіталю в м. Дніпро. Але
поранення не залишило шансів на життя. Іван Сакаль став Героєм небесного воїнства та символом
вірності та відданості для нас усіх, на землі сущих.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАГИНУВ ВІД РУК ОДНОСЕЛЬЦЯ
Трагічний випадок минулої середи трапився в с. Мельничне. Двоє місцевих жителів, яким за
п’ятдесят, розпиваючи спиртне, як кажуть, щось між собою не поділили. В результаті, той,
хто привіз господарю дрова, наніс йому спершу удар в обличчя, а потім в живіт, навіть не
підозрюючи, що відправив односельця на той світ.
Експертиза встановила, що смерть спричинив крововилив. Однак, якби потерпілому вчасно була
надана медична допомога, то він би міг жити.
Втім, це лише попередня інформація, яку повідомили нам поліціянти. Про деталі трагедії ми розповімо згодом.
Наш кор.

У СПІЛЬНУ СКАРБНИЧКУ ДОПОМОГИ
У минулому номері газети «Бойківщина», у статті «Великодній кошик для солдатів», було
перелічено жертводавців, які активно включилися в цю благодійну акцію.
До списку благодійників згодом долучився й Карпатський заклад загальної середньої освіти. Педагоги та учні зібрали на гостинці для наших солдат 1650 гривень. Велике їм за це спасибі.
Марія МАТКІВСЬКА.
Шановні медичні сестри!
Сердечно вітаємо вас із професійним
святом – Міжнародним днем медичної
сестри!
Ви належите до тих людей, які за покликом душі і щирого серця обрали професію служіння людям. Сестри милосердя гоять рани, дарують радість життя, вселяють віру у зцілення, рятують поранених
на війні. Навзаєм вам дарують любов і
шану, повагу та безмежну вдячність за доброту, чуйність, за врятоване життя і повернуте здоров’я.
Нехай Бог сторицею віддячить вам
за важку, але таку
потрібну
людям,
працю. У цей складний
для нашої країни час бажаємо всім вам мирного
неба над головою, родинного затишку,
міцного здоров’я і безмежного щастя!
З повагою – адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦМЛ».

СТВОРЕНО КОМІСІЮ
З ОБСТЕЖЕННЯ
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
На одному із засідань виконавчого комітету
Турківської міської ради створено комісію з обстеження зелених насаджень. Очолив її заступник Турківського міського голови Степан Залуга.
До повноваженнь комісії входить – проведення обстежень зелених насаджень, розгляд та погодження
планів щодо озеленення територій, що належать
Турківській ОТГ, обстеження дерев, які знаходяться
в аварійному стані, на предмет їх подальшої долі, а
також плануватимуть створення нових зелених зон.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ» ÍÀ ÄÐÓÃÅ
Ï²ÂÐ²××ß 2021 ÐÎÊÓ
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за прийом передплати):
- 1 місяць – 15,00 грн. - 3 місяці – 42,00 грн.
- 6 місяців – 77,00 грн.
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Щиро вітаємо дорогого, люблячого, турботливого, чуйного і доброго чоловіка, батька і дідуся Миколу Михайловича Сисана з ювілейним 60-річчям!
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, сімейного благополуччя, мирного неба над головою, великого людського
щастя, довголіття, Божого благословення у кожній життєвій справі. Многая і благая літ!
Щоб довгим і легким був Ваш
життєвий шлях,
Хай в міру радість, в міру сум,
Добро і щастя – в міру.
Лише здоров’я хай буде бездонним і безмірним.
Хай попри всі земні тривоги,
Які не можна обійти,
Вам завжди стелиться дорога
Любові, щастя, доброти.
З любов’ю і повагою –
дружина, діти, онуки.
Коханого чоловіка, люблячого тата, сина, брата, швагра,
вуйка, зятя, жителя с. Матків Михайла Івановича Созанського щиро вітають з ювілеєм дружина Оксана, тато Іван,
мама Поліна, брат Федір, сестра Іванна, швагро Богдан,
дочки Соломія, Марія, Надія, Христина, син Іван, племінники Назар і Дмитро та теща Юлія. Дорогому ювіляру вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого- довгого щасливого віку!
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
За приклад чоловіка, сина, батька,
сім’янина,
І за невтомні руки золоті,
Нехай Господь пошле благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Колектив неврологічного відділу КНП «Турківська ЦМЛ»
щиросердечно вітає з днем народження старшу медичну
сестру Лесю Іванівну Шевців і бажає шановній іменинниці
міцного здоров’я – з роси і води, невсипущої життєвої
енергії, родинного тепла, сімейного благополуччя та довгих і щасливих років життя в
Божій опіці.
Від щирого серця Вам щастя бажаєм,
Хай Бог Вам здоров’я пошле і тепла.
Любов’ю і ласкою хай зігрівають
Вас друзі і рідні – на многії літа!

Педагогічний колектив Ільницького ЗЗСО щиро вітає з
ювілейним днем народження бібліотекаря школи Євгенію Іванівну Косолович і бажає шановній іменинниці доброго здоров’я, життєвих сил та оптимізму, родинного тепла, рясних Божих благословінь.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість,
і сила,
Бо більшого щастя на світі
нема.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Церковний комітет і парафіяни с. Межигір’я щиросердечно вітають з днем народження настоятеля місцевого
храму о. Василя і бажають шановному імениннику міцного здоров’я, родинного благополуччя, великого людського щастя, довголіття, успіхів на ниві служіння Господу і людям.
Щоб Ваше здоров’я як кремінь
було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на
порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
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ÑÒÂÎÐÅÍÎ
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÓ ÐÀÄÓ
У результаті проведеної реформи децентралізації, в Україні створено об’єднані територіальні громади, укрупнено
райони. Зокрема, до складу теперішнього Самбірського району увійшли Турківський та Старосамбірський.
27 квітня мене як голову Міжнародної Громадської Організації «Світовий Конгрес Бойків» було запрошено на перші
установчі збори з формування громадської ради при
Самбірській райдержадміністрації та включено до її нового
складу як представника від Турківської і Боринської ОТГ.
Відкрив засідання ради голова Самбірської райдержадміністрації Іван Ільчишин.
Слід сказати, що громадська
рада
при
Самбірській райдержадміністрації є консультативно дорадчим органом, створеним для сприяння участі
громадськості у формуванні
та реалізації державної та
регіональної політики. У
своїй діяльності вона керується Конституцією та законами України, ук азами
Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету
міністрів України, а також
Положенням про громадську раду.
Громадська рада, відповідно до покладених на неї
завдань, готує та подає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції,
висновки, аналітичні матеріали,
що стосуються вирішення питань у тій чи іншій сфері діяльності, підготовки проектів нормативно- правових актів, удосконалення роботи органу, а також збирає, узагальнює та
подає райдержадміністрації
пропозиції громадськості щодо
вирішення питань, які мають

важливе суспільне значення.
Громадська рада має право:
- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети,
комісії, експертні групи тощо);
- залучати до своєї роботи
працівників центральних та
місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування;

- отримувати в установленому
порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.
До складу громадської ради
можуть бути обрані представники інститутів громадського суспільства, які є фахівцями у
відповідних сферах. Вони мають право:
- отримувати від органу виконавчої влади проекти нормативно-правових актів з питань, що
потребують проведення консультацій з громадськістю;
- проводити, відповідно до законодавства, громадську експертизу діяльності райдержадміністрації.
До складу громадської ради
увійшли 19 осіб. Головою обрано п. Ігоря Ярему, члена
Львівської обласної організації
товариства лісівників України.
Наступне засідання ради відбудеться вже незабаром. Тож ми
повинні до цього часу визначити з керівництвом наших громад
наболілі питання, що стосуються розвитку різних сфер життєдіяльності нашого краю.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», нагороджений Почесною грамотою Верховної
Ради України, кавалер ордена
«За заслуги» III ступеня, заслужений працівник культури
України, директор Турківського міського Народного дому.
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Парафіяни та церковний комітет храму Преображення
Господнього с. Риків щиросердечно вітають
з днем народження настоятеля о. Василя Цюцика і бажають шановному імениннику міцного-міцного здоров’я,
родинного добробуту, світлої радості
в житті, рясних Божих благословінь.
Хай Богородиця від зла оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» сердечно вітають із ювілейним днем народження лікаря-отоларинголога Миколу Петровича Яцкуляка і бажають шановному
ювіляру міцного здоров’я, успіхів у роботі, невичерпної життєвої енергії,
родинного благополуччя, довголіття.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

“СЛОВО І ПІСНЯ,
МАТУСЮ, ТОБІ”
День матері - це одне з найзворушливіших свят, тому що
кожен з нас із дитинства несе в душі єдиний і неповторний
образ - образ своєї мами, яка все зрозуміє, підтримає, пробачить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи
ні на що.

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ МІКРОПРОЕКТІВ
Днями відбулося засідання конкурсної комісії з відбору переможців мікропроектів Львівської
обласної ради. З 28, поданих Турківською міською радою, схвалення отримали 9. Зокрема, це
проект с. Завадівка – «Капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням світлодіодних ламп по вул. Потік», два мікропроекти с. Вовче, зокрема «Реконструкція вуличного
освітлення по вул. Центральна» та «Придбання та встановлення обладнання для дитячого
ігрового майданчика». Три проекти реалізовуватимуть в с. Розлуч: «Капітальний ремонт
дитячого майданчика». «Добудова культурно-мистецького центру» та «Капітальний ремонт – заходи з енергозбереження – у Розлуцькій гімназії». По м. Турка схвалено проект
«Капітальний ремонт – заходи з енергозбереження – Турківського ЗЗСО», а в Лімні, згідно
мікропроекту, проведуть капітальний ремонт місцевої школи ім. Романа Мотичака, у с.
Дністрик Дубовий – капітальний ремонт санвузлів початкової школи. Уже найближчим часом Турківська міська рада на черговій сесії виділить 754 364 гривні співфінансування проектів.
Щодо Боринської селищної ради, то тут, з 8 поданих проектів, перемогу здобув лише один – «Капітальний ремонт їдальні Боринського ЗЗСО». Для співфінансування селищна рада виділить 149107
гривень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÃÀÇÎÏÐÎÂ²Ä ÍÀËÅÆÈÒÜ Ì²ÑÜÊ²É ÐÀÄ²
Впродовж останніх трьох років стараннями депутата
Львівської обласної ради, нашого земляка Михайла Дзюдзя, прокладено 5 км підвідного газопроводу від с. Шум’яч до першого
будинку с. Вовче. Кошти на це виділяла Львівська обласна рада,
за співфінансування Турківської районної ради.
А на останній квітневій сесії депутати міськради проголосували й
прийняли рішення про прийняття на баланс фінансових витрат цього
газопроводу середнього тиску в сумі 4 543461, 60 грн.
Логічно виникає запитання: чи продовжать будівництво цьогоріч?
Михайло Дзюдзь, з цього приводу, повідомив, що будівельні роботи
відновлять лише після того, як буде виготовлено генеральний план
села. Без цього рухатися далі неможливо. Кошти на генплан є.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Що б ми не казали, розповідаючи різні історії про роботу пож ежно-рятувальних
служб, все ж люди цієї професії заслуговують на велику
вдячність та підтримку держави та органів самоврядування. Це стосується й місцевих пожежних команд, які в останні
роки були створені в межах Турківщини. Зокрема, в с.с. Нижня
Яблунька, Верхнє Висоцьке та
Лімна. І хоч оснащення в них не

У неділю, 9 травня, у місті Турка, на майдані Шевченка, відбувся
святковий концерт «Слово і пісня, матусю, тобі», приурочений до
Дня матері. Розпочали святкування з привітань директора міського Народного дому Петра Косачевича.
У концертній програмі гостей свята вітали танцювальні та вокальні колективи Будинку дитячої та юнацької творчості, учасники
художньої самодіяльності народних домів та учні Турківської дитячої музичної школи.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу з питань спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (з інформаційної діяльності) Турківської
міської ради

ПОМПА –
ЛІМНЯНСЬКИМ ПОЖЕЖНИКАМ
найкраще, але, в разі необхідності, місцеві пожежники долучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, допомагаючи
працівникам
професійних
підрозділів.
Розуміючи це, Турківськ а
міська рада для покращення
матеріальної бази лімнянської
пожежної команди виділила 44

тисячі гривень для придбання
плаваючої мотопомпи. З її допомогою можна відкачувати
воду із затоплених місць,
ставків, струмків, важкодоступних водойм. Помпа зручна в
користуванні, відносно не важка, з місця на місце її можуть
переносити двоє людей.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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УРЯД ПОЗБАВИВ СУБСИДІЙ СІМ’Ї
БЕЗРОБІТНИХ І ЗАРОБІТЧАН
Щоб сім’я, у якій проживають безробітні, не втратила
субсидію, їм потрібно стати на облік у службу зайнятості

Â²ÇÈ, ÀÍÊÅÒÈ, ÔÎÒÎ. ÂÑ² ÂÈÄÈ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß.
ÏÅÐÅÊËÀÄÈ ² ËÅÃÀË²ÇÀÖ²ß ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

Кабінет міністрів суттєво обмежив коло домогосподарств, які зможуть претендувати на отримання субсидій
на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету міністрів від 14 квітня, яка застосовується з 1 травня.
Згідно з документом, з травня 2021 року призначення житлової субсидії здійснюється
тільки після подання нової заяви і декларації про доходи та
витрати. Документи на субсидію
потрібно подавати з травня до
вересня включно. При цьому
суттєво розширено перелік випадків, коли житлова субсидія
не призначається.
Зокрема, субсидію не зможуть отримати члени сім’ї домогосподарства, якщо хтось із тих,
хто там проживає, має транспортний засіб, з року випуску
якого пройшло менше п’яти
років (крім мопеда і причепа),
або володіє двома транспортними засобами, з року випуску
яких пройшло менше 15 років.
Субсидію також не призначатимуть, якщо в складі домогосподарства або в складі сім’ї
члена домогосподарства є осо-

би, які досягли 18-річного віку з
відсутніми офіційними доходами, або їхній середньомісячний
сукупний дохід є меншим за
розмір мінімальної заробітної
плати. Винятками з цього правила є члени сім’ї, які навчалися на денній формі навчання
або зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, перебували в місцях позбавлення волі,
або отримували будь-які державні допомоги або соцдопомогу, включаючи допомогу з часткового безробіття на період
карантину.
Крім того, на отримання субсидії не зможуть претендувати
домогосподарства, члени сім’ї
яких перебували за кордоном
сукупно понад 60 днів (крім навчання, службових відряджень,
лікування або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується

відповідними документами).
Також право на субсидію втрачають домогосподарства, якщо
будь-який з його членів протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн., в тому числі валюти, цінних паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів.
Субсидію також не призначають, якщо будь-хто із членів сім’ї
домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове
приміщення (квартиру, будинок), крім житла, розташованого на тимчасово окупованій території, або має депозит, що
перевищує 25-кратний розмір
прожиткового мінімуму.
Цією постановою уряд вирішив скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених
місцевими органами влади,
щодо прийняття рішення про
призначення житлових субсидій
в окремих випадках за наявності умов, за яких таку субсидію не призначають.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒ²ÒÜ ÖÂ²Ò²ÍÍß ÊÓËÜÁÀÁÈ
Рослина, яка під ногами, – лікує все. Найперше – сік стрілок кульбаби, на яких тримається
квітка, – це найкращий засіб для лікування підшлункової залози. Навіть офіційна медицина це
визнає. Отже, слід нарвати довільну кількість стрілок кульбаби, промити, провітрити в
долонях, згорнути в кульки і пропустити через м’ясорубку, вичавити сік через капронову
панчоху. Для консервації: на 1 літр соку – 100 мл спирту і 4 столових ложки (без верху) меду.
Вживати першу дозу: 1 ст. ложку – при болях підшлункової, потім – по 1 ч ложці за 30 хв. до їди,
3 рази на день (18-21 днів), дотримуючись певного харчування.
Протипухлинна дія кульбаби. Завдяки сапонінам, які містяться в коренях, зв’язуючи холестерин, яким харчуються онкоклітини, рослина створює важкорозчинні сполуки, залишає ці клітини
поживних речовин, і вони гинуть. Гіркота кульбаби містить тараксацин, який стимулює і активізує
імунний захист. Якщо вживати сире коріння кульбаби і лопуха при спеціальному харчуванні, то
через 10 днів зупиняється ріст ракової пухлини і
вона поступово розсмоктується. Сік необхідно
зберігати в холодильнику. У жовтих квітах кульбаби міститься лютеїн, який захищає наш зір і
серце. Всі, хто має проблеми з зором і серцем, а
також із судинами, з’їдайте за дві години до
сніданку 10-12 стебел кульбаби, повністю розтираючи їх між зубами. При підвищеній кислотності
шлунку теж допомагає, бо містить значну кількість
магнію.
Для очищення печінки і жовчних шляхів – 2 ст.
ложки квітів залити 0,5 л окропу, настояти 30 хв.,
процідити і вживати по 100 мл 4 рази на день,
за 1 год. до їди, протягом двох тижнів. Квіти
потрібно прив’ялити на 8 годин перед заваркою.
Олія з квітів: зібрати квіти разом із стеблом, розтерти в макітрі, щоб з’явився сік, заповнити ним
наполовину скляну банку, залити свіжою олією
доверху, накрити кришкою і виставити на сонце
на1 місяць. Далі процідити, добре віджати й
тримати олію на холоді. Робити лляні серветки,
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змочені в олії, й застосовувати при шкірних хворобах, застарілих ранах, екземах, опіках, псоріазі, рожі.
При захворюваннях шлунку, жовчних шляхів, печінки, селезінки брати по 1 ст. ложці соку під час
їди. Розтерте свіже коріння кульбаби розсмоктує
пухлини молочної залози, збільшені лімфовузли,
геморойні шишки. Для лікування епілепсії взяти
2/3 півлітрової банки коріння (подрібненого) на
1,0 л самогону й поставити на15 днів в темне
місце, кожний день збовтуючи. Затим процідити
й вживати по 1 ст. ложці 3 рази в день до їди. При
атеросклерозі судин-1 ч ложка сухого порошку
кореня 3 рази в день перед споживанням їжі.
Найцінніші осінні корені кульбаби для діабетиків
- містять найвищу дозу інсуліну. Щоб видалити на
ногах нарости біля великого пальця, необхідно
обережно назбирати в чисту невелику баночку
білих відцвілих головок кульбаби з насінням (спочатку всовуєте головку кульбаби в горло баночки, а потім обрізуєте ножицями, щоб не злетів
пух) - в кількості 120 шт. і залити 20 мл нашатирного спирту. Настоювати 21 день. Процедуру лікування робити перед сном, на ніч, попередньо
змастити олією навколо гульки, саму її не змащуєте, а змочуєте ватку в настоянці і прикладаєте до деформованого місця на 20-30 хвилин,
фіксуючи целофаном і бинтом.
Народна медицина.

+380957843555. E-mail: vizainfotur@gmail.com.
+380677843556. Адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2а
(навпроти пожежної частини).
Пн- пт: 8.30 год. – 16.00 год. Сб: 8.30 – 14.00.

ОСЬ ТАК «ПІДЗАРОБИВ»
Нещодавня історія із затриманням по вул. Міцкевича м.
Турка нетверезого водія, який, окрім того, що неправильно
припаркував автівку, ще й намагався відкупитися у поліцейських хабаром, отримала логічне завершення.
Суд оштрафував нетверезого кермувальника на 17 тис. грн., до
того ж за неправильну парковку довелося заплатити 340 гривень.
А розглянувши кримінальне провадження, відкрите за фактом
підкупу посадової особи, суд виніс рішення про ще один штраф –
також 17 тис. грн. Сплативши вище названі суми, судові витрати та
банківські послуги, для сімейного бюджету порушника все це обійшлося близько в 40 тис. грн. Також його на один рік позбавлено
права керування автомобілем.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Національного природного парку «Бойківщина» висловлює щире співчуття інженеру з охорони природно-заповідного
фонду Либохорівського лісництва Миколі Васильовичу Ільницькому з приводу передчасної смерті дружини.
Турківська міська рада сумує з приводу передчасної смерті прибиральника Івана Івановича Сурмая і висловлює щире співчуття
родині покійного.
Колектив структурного підрозділу Турківської міської ради «Благоустрій» сумує з приводу передчасної смерті прибиральника Івана
Івановича Сурмая і висловлює щире співчуття рідним і близьким
покійного.
Турківська філія Львівського обласного центру зайнятості висловлює щире співчуття провідному спеціалісту Наталії Йосипівні
Монастирській з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Михайла.
Колектив відділення поштового зв’язку с. Комарники висловлює
щире співчуття колезі по роботі Катерині Юріївні Федечко з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Висловлюємо щире співчуття родині Сьомбак з приводу тяжкої і
невимовної втрати – смерті о. Володимира, настоятеля храму с.
Багнувате. Розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним
горем. Розділяємо з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами,
підтримуємо Вас у годину скорботи. Вічна йому пам’ять.
Їмость Надія та парафія с. Ропавське.
Парафіяни церкви Святого Вознесіння Господнього с. Багнувате глибоко сумують з приводу смерті настоятеля о. Володимира
Сьомбака і висловлюють щире співчуття їмості Надії та всій родині покійного. Світла і вічна пам’ять.
Парафіяни церкви Преображення Господнього с. Риків глибоко
сумують з приводу тяжкої і непоправної втрати – смерті о. Володимира Сьомбака і висловлюють щире співчуття сім’ї, рідним і близьким покійного. Царство йому Небесне.
Парафіяни церкви св. апостолів Петра і Павла с. Межигір’я глибоко сумують з приводу тяжкої втрати – смерті о. Володимира Сьомбака і висловлюють щире співчуття родині покійного. Нехай земля
йому буде пухом.
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