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Цього тижня Турківська міська рада зробила чергову спробу бодай частково навести лад із вивезенням, сортуванням
та захороненням твердих побутових відходів. У порядок денний чергової сесії було включено питання про передачу полігону твердих побутових відходів в управління ТзОВ «Екогаличбуд».
Але депутати вирішили, що дане
питання треба вивчити, зваживши всі нюанси, і вже тоді приймати рішення. З тим і створили робочу групу зі складу депутатів міської
ради та членів виконавчого комітету. Вона і розробить проект договору на управління полігоном для
захоронення твердих побутових
відходів. Очолив її перший заступник міського голови Олег Гришканич. Заступником голови робочої
групи став заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Степан Залуга,
секретарем – спеціаліст другої категорії юридичного відділу Іван Стефаник, а членами – голова постійної депутатської комісії з питань
бюджету, комунальної власності та
регуляторної політики Анатолій
Славич, голова постійної депу-

татської комісії з питань агропромислового розвитку, регулювання
земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, архітектури, містобудування та діяльності житлово-комунального господарства, головний
архітектор міста Петро Юдицький,
голова постійної депутатської
комісії з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, прав людини, соціально-економічного розвитку, інвестиційної
діяльності, туризму, міжнародної
співпраці , середнього і малого
бізнесу Микола Федаш, голова
правління ПрАТ «Агросервіс», депутат міської ради Володимир
Юсипович та т.в.о. директора КП
«Турківське житлово-комунальне
управління» Ігор Солопатич.

Робочій групі доручено розробити проект договору на управління
полігоном та подати його на розгляд та погодження на засідання
виконавчого комітету міськради.
До того ж, провести слухання проекту договору на засіданнях депутатських комісій перед затвердженням на сесії міської ради.
До слова, нещодавно відбувся
й тендер на вивезення твердих
побутових відходів. Єдиним його
учасником було КП «Турківське
житлово-комунальне управління»,
яке й стало переможцем. Зараз,
відповідно, потрібно укласти угоду
з підприємством. Ну й, звичайно,
активізувати роботу з укладання
договорів з населенням міста та
сплати за надану послугу. За попередньою домовленістю, до цього
процесу мають долучитися як працівники підприємства, так і працівники міської ради. Осторонь не має
стояти й широкий загал жителів
міста, якщо хочемо, щоб на наших
вулицях були чистота й порядок.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ØËßÕÎÂÈÊ -Ò» ÐÅÌÎÍÒÓÂÀÒÈÌÅ ÄÎÐÎÃÓ ÒÓÐÊÀ-ËÎÏÓØÀÍÊÀ
У середу, 14 липня, відбувся тендер з визначення переможця з ремонту дороги Турка-Лопушанка. До його участі зголосилося три учасники – «Всеукраїнський дорожний консорціум»,
ТзОВ «Євробуд+» та ТзОВ «Шляховик -Т». Тендер розіграно майже на 150 млн. гривень, які
заплановано освоїти на 7-кілометровій ділянці дороги від м. Турка до медпункту с. Вовче.
Цьогоріч на ці роботи виділено 50 млн. грн. Схоже, що вони будуть використані на ремонт
мостів та облаштування переходів, тротуарів. А чи розпочнуть укладати асфальт, питання з багатьма невідомими.
Відбувся уже третій тендер – на закупівлю автовишки, на базі автомобіля IVECO. Переможцем
стало підприємство з Київської області ТзОВ “Торговий дім “Техкомплект”.
Після завершення терміну, який відведений на оскарження, міська рада укладе договори з підприємствами-переможцями, а ті, хочеться вірити, швидко і якісно виконають свої зобов’язання.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Дорогого кума Любомира Романовича Громика сердечно вітають із 50річчям від дня народження куми Мушин,
Лях і Білинські. Ювіляру вони бажають
міцно г о -м іцно г о
здоров’я, невичерпної життєвої енергії,
родинного тепла,
сповнення задуманого і рясних Божих
благословінь.
Хай
сонечко
світить із ясного
неба,
Бажаємо усього,
чого лише треба.
Хай обминають
Вас тривоги,
Цвітом і рястом
проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Дорогого і люблячого кума та хресного батька,
жителя с. В.Висоцьке Мирона Мироновича Фіялковського щиро і сердечно вітаємо з ювілейним
70-річчям!
Бажаємо Вам, дорогий ювіляре, міцного-міцного здоров’я, життєвих сил та енергії, родинного
тепла, світлої радості в житті, мирного неба над
головою, достатку, щасливого
довголіття.
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба
Вас осяє
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.
З любов’ю і повагою – куми Мершинці і Гуляки,
похресник Василь з сім’єю.

Дорогого коханого чоловіка, доброго, щирого, турботливого,
люблячого тата, дідуся, сина, зятя, жителя с. Либохора Любомира Романовича Громика із золотим ювілеєм, який святкує
16 липня, від щирого серця вітають кохана дружина Надія,
дочка Василина, син Любомир, невістка Софія, любимий внучок Томасик, мама Катерина, теща Катерина і
бажають міцного здоров’я, безмежного щастя, родинного тепла і благополуччя, гарного святкового настрою,
невичерпної життєвої енергії, любові
від рідних та Божого благословення
на кожен день та многії літа.
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських
порад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті,
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Цими прекрасними теплими літніми днями святкує свій
ювілейний день народження добра і турботлива, життєлюбна, енергійна людина, щира порадниця Іванна Іванівна Марчишак.
Вітаючи іменинницю з днем народження, бажаємо їй здоров’я та везіння, терпіння, любові та поваги, добрих подій та
здійснення мрій. Нехай Господь береже
на довгій життєвій дорозі.
Прийми вітання наші щирі
І побажання в цей святковий
день.
Нехай з небес від Бога ллється
милість,
Любов і шана – від рідних і людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії і благії літа.
З любов’ю і повагою – колеги по роботі.

Тепле літечко принесло золотий ювілей жителю м. Турка
Юрію Зеновійовичу Писанчину.
Дорогого і люблячого, доброго і дбайливого сина, брата і
стрика з цим прекрасним життєвим святом щиросердечно
вітають мама Ольга, брат Ігор з дружиною Наталією, племінниця Ольга з чоловіком Мар’яном і сином Матвієм, племінник Олексій і бажають ювіляру міцного-міцного здоров’я, родинного тепла, життєвого оптимізму, сонячних і світлих днів у житті,
Божої ласки і опіки – на многії літа!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю.
Хай завжди поруч Ангел Твій летить
І береже він від біди повсюди.
Нехай дарує щастя кожна мить
І благодать Господня поруч буде!

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÍÅ ÇÀÍÅÄÁÀÒÈ, À
ÏÐÈÌÍÎÆÈÒÈ
Нещодавно один із важливих та значущих підрозділів міської
ради – КНП «Турківська ЦМЛ» – отримав нового керівника –
Костянтина Коробова. Він є першим в історії нашого краю,
хто очолив медичний колектив не маючи фахової лікарської
освіти. Та більше того, – до керівництва прийшов в 31-річному
віці. Молодшим від нього керівником в охороні здоров’я Турківщини був лише Микола Яцкуляк. Головним лікарем у свій час
він став у 30 років.
Зрозуміло, коли молода людина обіймає керівну посаду (в даному випадку – з юридичною освітою) з великими планами та
амбіціями, до її персони прикута особлива увага. Виникає чимало запитань: а чи зможе, чого чекати від її діяльності, зрештою, є й такі, хто з острахом каже: а чи не «наламає дров»?
Словом, багато здогадок та пересудів.
Щоб бодай частково пролити світло на особистість Костянтина Коробова, дізнатися про плани, ми запросили його до
розмови. І зразу дійшли згоди звертатися не офіційно – на «Ви»,
а звично – на «Ти».
– Отже, розпочнемо з недавньої історії – конкурсу з відбору кандидата на керівника
вторинки. Злі язики кажуть,
що ніби Ти наперед знав про
свою перемогу завдяки лобістам, що делегували в конкурсну комісію потрібних людей?
– Дивно, але чомусь мені про це
невідомо. Приймаючи рішення йти
на цю посаду, я зважив усі «за» і
«проти». Підготував і подав документи до комісії у визначені терміни та, згідно встановленого переліку, презентацію, відповів на цілий
ряд запитань і отримав 6 голосів
підтримки із 9. Кажу відверто: я ні
з ким ні про що не домовлявся, надіявся лише на власні сили та на
Божу допомогу. Минуло 10 днів,
відведених на оскарження рішення комісії. Жодних зауважень не
було, а тому голова міської ради
Ярослав Паращич підписав зі мною
контракт. Ось і все. Якщо в когось
є сумніви щодо моєї презентації чи
чогось іншого, все це у вільному
доступі можна переглянути, звірити і перевірити.
– Костянтине, Ти – юрист,
адвокат, мав добру роботу, а
тут ідеш з юриспруденції з наміром очолити великий
лікарський колектив з багатьма проблемами – існуючими та
тими, що будуть в перспективі. В чому стимул?
– Найперше я хочу продовжити
роботу батька, який у січні, на превеликий жаль, пішов із земного
життя у засвіти, не зреалізувавши
багато планів. Повірте, про них я
знаю, адже з батьком ми були у
відвертих, тісних стосунках і він
ділився зі мною як успіхами, так і
невдачами. Я знаю, що він доклав
багато сил, здоров’я, енергії для
розвитку лікарні, збереження колективу. Прикро, але хочу відзначити,
що за останнього півроку в колективі було багато порушень, які
швидко будемо виправляти разом
з моїми новопризначеними заступником з медичної частини Віталієм
Семенківим та головним бухгалтером Наталією Павлович.
– Пригадую, коли Ярослав
Паращич представляв Тебе колективу, Ти сказав фразу:
«Хочу максимально зберегти
все напрацьоване батьком і, в
міру можливостей, розвинути
зроблене вдвічі, або й втричі».
Що Ти мав на увазі?
– Найперше і найголовніше – це
фінансова стабільність підприємства. А тому працюватиму над
залученням коштів як для виплати
заробітної плати, так і для придбання нового сучасного обладнання.

Щоб зберегти колектив, залучити
молодих фахівців, найперше
лікарів, зробити Турківську лікарню
перспективною, сприятливою для
пацієнта.
– У цьому контексті напрошується запитання: як маєш
намір налагоджувати співпрацю з первинною ланкою медицини, щоб пацієнт, отримавши скерування сімейного лікаря, їхав не до Самбора, Дрогобича чи Львова, а лікувався в
Турці?
– Маємо за столом переговорів,
за участі міської ради, усунути всі
непорозуміння та взаємні звинувачення, які, на жаль, мали місце.
Спільно мусимо працювати для
громади, роблячи все для того, щоб
продемонструвати широкому загалу – турківська медицина є на належному фінансовому та моральному рівні. Потенційний пацієнт це
безперечно побачить і відчує, і тоді
не буде потреби їхати в інший медичний заклад. Розумію, що це непросте, але, на мою думку, цілком
посильне завдання. Нам немає що
ділити, ми зобов’язані спільно працювати у вирішенні проблем. Як
приклад, уже зараз маємо разом з
первинкою активізувати вакцинацію, від успішного проведення якої
напряму залежить життя й здоров’я наших громадян. Інколи чую:
мовляв, не вакцинуються самі
медики. Насправді, це не так. У нашому колективі уже 89 працівників
отримали дві дози вакцини. Цей
позитивний приклад треба розповсюдити на широкий загал населення. Вакцинація – це спільне завдання і спільна безпека. Тому просив

би представників влади, духовенства пояснювати людям, що вона
таки справді необхідна. Уже найближчим часом у нас запрацюють
дві нові бригади для вакцинації, які,
я переконаний, активно включаться в роботу. Серйозно працюють в
питаннях вакцинації й медики первинки.
– Як відомо, зараз ви живете
в умовах подвійного фінансування. Частина коштів надходить з Національної служби
здоров’я України – за пролікованого хворого, інша частина
– як медична субвенція. Але з
жовтня, очевидно, доведеться
жити вик лючно за кошти
НСЗУ. Що тоді?
– Бухгалтерська служба уже зараз проводить розрахунки з тим,
щоб мати реальну фінансову картину на перспективу. Буде непросто. Хоч як би не хотілося, але, очевидно, доведеться знімати з працівників надбавки та премії, щоб
максимально зберегти колектив.
Також думати, як залучити додаткові джерела надходження, одночасно працювати над розширенням
пакетів послуг, які оплачує Національна служба здоров’я України. Не
виключено, що доведеться перепрофільовувати деякі відділи,
відповідно й фахівців.
– А якщо так станеться, що
без скорочення не обійтися,
хто, на Твою думку, мав би
мати перевагу залишитися на
роботі – медик-пенсіонер чи
молодий фахівець?
– Я – юрист і буду діяти згідно
чинного законодавства, хоч і враховувати людський фактор. Зрозуміло, що в молодих більші перспективи та й необхідність в роботі.
Зазвичай, в них молоді сім’ї, малі
діти, яких треба годувати, одягати, ставити на ноги. Пенсіонери, як
правило, уже й дітей вивчили, одружили, а часто й онуки створили
сім’ї. Тут можна говорити про моральну перевагу, але це, так би
мовити, за сумлінням кожного.
Хоча, відповідаючи на запитання, потрібно сказати, що в медицині своя специфіка і треба зважувати на те, хто більше користі приносить для колективу, хто потрібніший в лікувальній справі. Досить часто лікар чи медична сестра уже пенсійного віку мають набагато більше відповідальності та
фаховості, аніж молодий колега.
Хоч цим не хочу принижувати, для
прикладу, своїх однолітків. Серед
них також є чимало класних спеціалістів. А тому підхід має бути диференційований, без застосування «чапаєвських шабель». Найкращий варіант: старші мали б передати досвід, вміння та навики молодим, а вже тоді з пошаною йти
на заслужений відпочинок.
На жаль, Турківщина, в силу
різних причин, різко відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів. Молодь
тягнеться до великих міст, де жити
легше і комфортніше, та й загалом,
щоб стати хорошим фахівцем у медицині, потрібен не рік і не два, а 510 років.
– Взагалі, чи є хоч мінімальні
перспективи залучення молодих фахівців до роботи на Турківщині?
– Є, але, на жаль, невеликі. Я
недавно прийшов на посаду, можливо ще всього не знаю, але воло-
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дію інформацією, що дві дівчини,
наші землячки, які зараз проходять
інтернатуру, за два роки можуть
прийти на роботу в педіатричну
службу нашої лікарні. І дуже хотілося б, щоб вони у нас добре облаштувалися, завели сім’ї, можливо,
залишилися назавжди.
– В Україні загалом маємо
згубну тенденцію – різкий
відтік медичних кадрів. Йдеться про тих, хто їде працювати
за фахом у Польщу. Як у нас?
– Ми не є якоюсь окремою республікою. Проблема існує і в нас.
На жаль, наша держава не може
оцінити і гідно оплатити працю медиків. Як для прикладу, наші західні
сусіди, де медична сестра, що
влаштувалася там на роботу, отримує в середньому тисячу доларів в місяць. Не кажу вже про
зарплату лікаря. Цю проблему потрібно негайно вирішувати на державному рівні. Зробити щось радикально на місці неможливо.
– Костянтине, повертаючись до ваших стосунків чи
співпраці з первинкою, чи не
маєте можливості поділитися з своїми колегами приміщенням. Сьогодні вони тісняться
в невеличкому, хоч, по правді
кажучи, затишно обладнаному. Головний лікар первинки
Микола Яцкуляк часто піджартовує, що воно ніби собача
будка.
– Думаю, що ми знайдемо з Миколою Петровичем спільні точки
дотику, завдяки яким вдасться покращити їхні умови праці і, звичайно, так, щоб не на шкоду нашим
працівникам. Усе потрібно вирішувати за столом переговорів, без
амбіцій, а з користю для справи.
– Уже не перший рік на порядку денному стоїть питання подальшої долі стоматологічної
служби. Яка в неї перспектива,
на Твою думку?
– Я вже мав зустріч із стоматологами. Ми обговорили цілий ряд
проблемних питань. Звичайно, що
вони хочуть, щоб все залишилося
по-старому. Але, на жаль, так бути
не може. У всіх регіонах нашої області стоматологи виведені за межі
лікарні. Вони стали фізичними особами-підприємцями й дальше надають послуги населенню. Ми можемо надати, в разі необхідності,
їм приміщення, можливо навіть з
орендною платою – гривна в рік. У
лікарняній структурі залишиться
лише ургентна стоматологія, а це
– 3-4 особи.
– Знову ж таки, повертаючись до Твого представлення,
пригадується побажання, а чи
настанова міського голови, в
найближчі терміни здати приміщення хірургічного відділення в експлуатацію. Цю проблему не вдавалося вирішити
Твоїм попередникам. Що маєш
намір робити?
– Дана проблема так гостро і, на
жаль, невирішено стоїть через те,
що кудись зникла вся документація, згідно якої проводили реконструкцію. У її пошуках я їздив до Львова. Але даремно. Хтось каже, що
документи знаходяться в суді, інші
– в СБУ, поліції чи прокуратурі. Насправді усе утаємничено. Можливо, їх немає взагалі. Вони, так би
мовити, «пропали». Уже найближчим часом звернуся з відповідними листами в усі правоохоронні
структури, щоб дізнатися, чи є в
них якась інформація, чи розслідується кримінальне провадження,
яке, кажуть, було відкрите, та й на
якій воно стадії.
– А яка фінансова ціна питання здачі в експлуатацію
приміщення?

– Десь у владних кабінетах я
чув, ніби 350-400 тисяч гривень,
але, думаю, це значно більше. Доведеться поновлювати документацію, робити різні погодження. Я
налаштований рішуче: зробити все,
щоб за сприяння міської ради ввести корпус в експлуатацію.
– І ще – про медичне обладнання. Як, на Твою думку: чи потрібний Турківській лікарні
магнітно-резонансний томограф? Депутат обласної ради
Юрій Доскіч пропонує придбати його в лізинг та й навіть
готовий дати для початку
мільйон гривень. Частина
коштів, можливо, перепаде від
влади, а там надавати платні
послуги й сплачувати кредитні зобов’язання.
– Звичайно, якщо він буде у нас,
то, як кажуть, не зашкодить. Тоді
кваліфікованішою стане медична
допомога практично у всіх відділах
– терапевтичному, неврологічному,
хірургічному. Наразі ми це питання
поставили на паузу. Місяць тому
подали документи на конкурс з
придбання такого апарата і якщо
його вдасться виграти, то кошти
до сплати з місцевого бюджету чи
з лікарняної каси становитимуть
25-40 відсотків, решту заплатить
держава. Результат буде відомий
вкінці літа – на початку осені. Давайте почекаємо і все стане зрозуміло. Будь-яке обладнання, що
вдасться нам придбати з допомогою спонсорів чи депутатів, служитиме Турківській громаді, її людям.
– Хтось прочитає ці рядки і
скаже: турківська медицина
уже не перший рік має сучасну
лапараскопічну стійку, апарат для ехокардіографії (ехо
серця), але використовують їх
мало.
– Частково тут є рація, але не в
усьому. Ми маємо фахівця з відповідною кваліфікацією для того, щоб
проводити операції лапараскопом.
Треба лишень налагодити, щоб цей
механізм працював і люди відчули, що їм не потрібно їхати оперуватися до Львова, а можна тут, на
місці. Щодо ехо серця, то нещодавно відповідні курси пройшла завідувачка терапевтичним відділенням Тетяна Стець. Думаю, що в недалекій перспективі вона додатково пройде й спеціалізацію.
– Костю, з перших днів призначення тепер уже Твої
підлеглі стурбовані тим, що
Ти дуже відповідально й принципово ставишся до трудової
дисципліни. Очевидно, найбільше хвилюються ті, хто
звик перебувати на роботі
зазвичай до обіду, а там – як
вийде.
– З дитинства я навчений до порядку. Навчальна чи відповідальна
трудова дисципліна для мене завжди були нормою життя. Вважаю,
що кожен має працювати згідно трудового договору та Кодексу законів
про працю. А якщо хтось схоче
схитрувати, для прикладу, піти з роботи на три години швидше, то має
написати заяву, що він не хоче працювати 8 годин, а шість. Тоді буде
все чесно. На мою думку, нам треба переглянути модель оплати
праці. І платити не за те, що ти
прийшов на роботу, відсидів, а за
те, що ти зробив. Я не хочу ні за
ким стежити, а вірю, що всі проймуться відповідальністю і все в нас
буде добре. І дисципліна, і порядок,
якісне медичне обслуговування,
повага і шана до медика, а відтак і
відповідальне ставлення до пацієнта.
Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ З РУХУ
У лютому 1989 року газета «Літературна Україна» надрукувала Програму Народного Руху України за перебудову. Велика кількість людей з радістю зустріли звістку, що інтелігенція і письменники організовують громадсько-патріотичну організацію. Було розпочато масовий збір підписів і на Турківщині в підтримку НРУ. У Бітлі збором зайнялися Іван
Матійців, його брат Павло, син Павла – Ярослав, Василь
Михайлик, Семен Пецій, автор цих рядків та інші. Було зібрано понад 300 підписів. У Турці збирав підписи уродженець Бітлі
Іван Богайчик, який працював тоді на світлотехнічному заводі. За короткий час на Турківщині було зібрано більше тисячі підписів. Мені як організатору доручили завезти списки
до Києва, у Спілку письменників України, де знаходився оргкомітет НРУ.
Відтак було розпочато залучення активістів до організації
районного осередку НРУ. Крім
вищеназваних осіб, в розбудові
НРУ на Турківщині активну
участь взяли житель м. Турка,
лікар Ярослав Геврич, і Василь
Пуршак, уродженець с. Вовче,
інженер світлотехнічного заводу. Установчий з’їзд НРУ відбувся у вересні 1989 року.
На з’їзд делегували
мене. Проходив він в актовому залі Київського політехнічного інституту. У день
з’їзду на всіх вулицях, що
вели до КПІ, щільно стояли по обидва боки у повному бойовому спорядженні
бійці
спецпідрозділів силових структур. Ці бойові ряди справляли гнітюче враження і
страх, який, чесно кажучи,
охопив і мене. Я не боявся, що мене арештують. Боявся, як мене арештують, то тоді я
не зможу брати участь у такому
важливому політичному й історичному заході – Установчому
з’їзді НРУ. Людей поблизу не
було, тільки поруч мене опинилася одна літня пані, яка теж
приїхала на з’їзд. І ми вдвох
пройшли між тими бійцями в

КПІ. У приміщенні, де відбувалася реєстрація делегатів, в усіх
панував урочистий та піднесений настрій. Особливо, коли нас
запросили зайти в актовий зал
під урочисту музику Запорізького Маршу.
Перший день з’їзду пройшов
спокійно, з привітаннями від
багатьох закордонних патріо-

тичних організацій та українських патріотів. На другий день на
з’їзді виникла критична ситуація, яка мало не привела до
його зриву. А почалося з того, що
було запропоновано, щоб майбутній прапор України був синьо-жовтим. Після цієї пропозиції деякі делегати в залі запротестували. Почалася мішани-
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Останніми роками та й навіть десятиліттями, чудова
спортивно-оздоровча гірськолижна база «Бойківчанка» в
с. Розлуч, що належить Львівській обласній організації
фізкультурно-спортивного товариства «Колос», зазнала серйозного занепаду. Хоча раніше активно працювала,
тут завжди було гамірно і весело, до того ж – зручно і
затишно її відвідувачам. Можливо, хтось навмисно доводить заклад до жалюгідного стану, щоб потім за безцінь
продати.
Минулого року Турківська районна рада робила спробу забрати це приміщення
у
власність, але
обласні чиновники знайшли
« ар г ум ент и » ,
щоб не віддати.
Днями подібний
крок зробила
Турківська
міська
рада.
Вона звернулася
до
голови
Львівської обласної
ради
Ірини Гримак з проханням вирішити питання з передачею бази
«Бойківчанка» місцевій громаді. А це корпус, площею 445,1 м
кв., майже зруйнований спортивний зал, площею 352, 2 м кв.,
котельня – 19,9 м кв., гаражі – 70, 8 м кв., артезіанська свердловина, санвузол та огорожа. А як буде – питання залишається
відкритим.
Втім, хочеться вірити, що в області на це прохання відреагують позитивно, а турківська влада знайде кошти, щоб привести
приміщення до ладу й наповнити його життям.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

на, крики, окремі делегати стали виходити із залу. Президія
з’їзду і більшість делегатів старалися заспокоїти зал, але противники такого прапора були
невгамовні і агресивні. Вся президія з’їзду, крім Володимира
Яворівського, покинула сцену і
пішла на нараду. Яворівський
сів на стілець і в розпачі розставив зігнуті в колінах ноги. Схопив голову долонями, а ліктями сперся на коліна. Зал не
вщухав, треба було терміново
рятувати ситуацію. Мене наче
хтось підштовхнув піти за куліси
до членів президії й запропонувати їм, щоб оголосили – синьо-жовтий прапор буде для українців, інші нації в Україні будуть мати свої прапори, а про
державний прапор буде вирішено іншим разом. Я швиденько забіг за куліси, де зустрівся з
Павличком. Кажу йому: «Дмитре Васильовичу, оголосіть
делегатам
з’їзду, що синьо-жовтий прапор буде національним для
українців. Інші нації про
свої прапори вирішать
самі. А державний
прапор України буде
затверджено іншим
разом». Коли Павличко озвучив ці слова, делегати з’їзду поступово
заспокоїлись і з’їзд
продовжив роботу.
З того часу народ повірив у
свої сили, почав гуртуватися навколо НРУ, виступати за демократію, проти тоталітарного комуністичного режиму і сміливо
заявляти про відбудову Самостійної Української Держави.
Микола МИХАЙЛИК.
(Далі буде).

Колектив Кривківського ЗЗСО І-ІІ ст. щиро вітає з ювілейним днем народження вчительку англійської мови
Людмилу Євгенівну Щекун і бажає шановній ювілярці невичерпного оптимізму, втілення в життя всіх добрих задумів і Божого благословення. Нехай Ваша життєва чаша
буде переповнена щастям, здоров’ям і радістю.
Хай щастя не відходить від порога,
А Матір Божа Вас до серця пригорта,
А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.
Дорогого і люблячого брата, швагра, вуйка, жителя с.
Либохора Любомира Романовича Громика з ювілеєм від
щирого серця і з великою любов’ю вітають сестра Романія, швагро Володимир, племінники – Володимир та Марина, Іван, Сергій і бажають дорогій їм людині 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.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Дорогу і люблячу дружину, матусю та невістку, жительку
с. Комарники Валентину Андріївну Комарницьку з прекрасним 25-річчям в її житті щиросердечно вітають чоловік Василь, донечки Андріяна, Марічка і Роксолана, свекор Микола, свекруха Світлана, дівер Іван з Катериною та
вся велика родина. Ювілярці вони шлють теплі слова вітань
і побажання міцного здоров’я, любові, добра, радості, сімейного благополуччя, Господнього благословення.
Хай щастя не відходить від порога,
А Матір Божа до серця пригорта.
І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч із Тобою Ангел Твій летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

СТВОРЕНО ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ
ПОТЕРПІЛИ ВІД
УКУСУ ЗМІЇ

Минулої суботи на Турківщині
трапилися два випадки нападу
змій на людей. Перший – у с. Свидник, яке тепер належить до
Східницької територіальної громади Дрогобицького району. Потерпіла дівчина 2008 року народження. В село вона приїхала до
бабусі на відпочинок, а може й
допомогти по господарству.
Змія вжалила її в ногу. У
Турківській міській лікарні, куди
доправили потерпілу, їй було надано першу медичну допомогу,
а затим відправлено для подальшого лікування в Західноукраїнський спеціалізований дитячий
медичний центр – токсикологічне відділення ( у народі – Чорнобильська лікарня).
Другий випадок трапився у с. Карпатське. Там змія вкусила жінку
1970 року народження, яку також
було госпіталізовано до Турківської
міської лікарні. Після проведеного курсу лікування, у вівторок її виписали додому.
А у середу змія вкусила у руку 14річного хлопця з Турки. Про це розповів редакції заступник директора лікувального закладу Віталій
Семенків.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У середу, 14 липня, депутати Турківської міської ради прийняли рішення про реорганізацію колишнього Турківського районного Народного дому (Турківський міський НД ) шляхом горизонтального укрупнення.
До новоствореної організації Центр культури і дозвілля увійдуть
22 народні доми нашої територіальної громади та КЦ “Україна”.
Наш кор.

ПОНИЗИЛИ СТУПIНЬ
Така в нас демографічна ситуація, що з року в рік зменшується кількість учнів у навчальних закладах. Зрозуміло,
рано чи пізно, у зв’язку з цим, освіту чекають серйозні реформи, спрямовані на пониження ступеню , або й навіть закриття деяких навчальних закладів. Зрозуміло, що це не популярні
кроки, але вкрай необхідні, коли малокомплектні школи перейдуть на фінансування з місцевого бюджету.
Раніше вже було зроблено декілька спроб таких реформ, але
влада не змогла довести їх до логічного завершення. До районної
ради чи РДА приходили батьки учнів того чи іншого навчального
закладу, вимагали, просили та й навіть погрожували, мовляв, закриєте чи понизите ступінь, будемо протестувати. А чиновники та
депутати, які виявилися неспроможними проводити реформи, вихвалялися: подивіться – ми зберегли всі заклади освіти. Не наголошуючи, яка від цього користь...
Перший і важливий крок в реформуванні, зокрема пониженні
статусу, зробила Боринська селищна рада стосовно Яблунівської
ЗОШ І-ІІ ст. Тут залишиться початкова школа, всі педагоги будуть
працевлаштовані, до того ж в приміщенні, яке є на балансі селищної ради, буде проведено ремонт не лише класних кімнат, а й
їдальні, та облаштовано внутрішній туалет. Учнів 4-9-х класів возитимуть на навчання до Нижнього Висоцького, або ж до Борині,
новим шкільним автобусом, який селищна рада має намір придбати на умовах співфінансування.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

4 стор.
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ÄÅËÜÒÀ+: ÍÎÂ² ÑÈÌÏÒÎÌÈ
² ×È ÇÀÕÈÑÒÈÒÜ ÂÀÊÖÈÍÀ
У червні в Україні виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта», що більш відомий як
«індійський». Він вже викликав зростання захворюваності в
країнах ЄС і таку ж ситуацію прогнозують в Україні, та зокрема на Львівщині, вже найближчим часом. Тож розповідаємо,
що це за штам, чим він небезпечний, які має нові симптоми
та на скільки ефективні проти нього covid-вакцини.
Звідки взялися штам и
«Дельта» і «Дельта+»?
У 2019 році виявили «уханський» штам коронавірусу, згодом
він почав мутувати і таким чином з’явилися нові штами. «Альфа» – це британський варіант
вірусу, «бета» – південно-африканський, «гамма» – бразильський і «дельта» –
індійський.
«Дельта» – це штам коронавірусу, який вперше виявили в
Індії в жовтні 2020 року, він також вже мутував і в березні 2021
року з’явився новий штам
«Дельта плюс». За декільк а
місяців цей штам вже поширився у понад 100 країнах світу.
У РНБО назвали країни, через які «Дельта» може поширитися в Україні. Мова йде про Росію, Румунію, Польщу, Словаччину, Індію, Велику Британію та
Португалію, де зараз спостерігається циркуляція цього різновиду коронавірусу.
«Відбулися зміни в шипах коронавірусу, тобто в спайк-білку,
який використовується для проникнення в клітини. Тепер вірус
може швидше прикріплятися до
клітин організму, тобто він більш
заразний людині і саме тому ми
так боїмось штаму «Дельта», –
пояснює експертка департаменту
охорони
здоров’я
Львівської облдержадміністрації з пульмонології Надія Рудницька.
Чим небезпечний штам
«Дельта» та які нові симптоми?
За даними Національної академії наук України, штам «Дель-

та» у 1,6 раза заразніший, у 2,26
раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.
Пульмонолог Надія Рудницька розповідає, що штам є набагато заразніший, ніж вихідний
штам, виявлений в Ухані, тож
підхопити його можна лише за
10 секунд спілкування з хворим.
Симптоми штаму «Дельта»
дещо відрізняються від симптомів інших штамів.
Серед основних симптомів:
- головний біль,
- біль в горлі,
- нежить,
- лихоманка.
«Змінилися клінічні прояви
цього захворювання. Якщо раніше був гострий початок захворювання, то зараз вірус маскується під ГРВІ, тобто з’являються чихання, нежить, біль в
горлі та головний біль. І лише
на четвертий день – висока температура», – зазначає Надія
Рудницька.
Окрім того, медик наголошує,
що цим штамом частіше хворіє
молодь до 30-35 років, а також
підлітки та діти від 2 років.
Медики відзначають, що
індійський штам вражає не
тільки органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт.
«Раніше ми вважали, що вірус
передається лише повітрянокрапельним шляхом, а зараз є
новий шлях передачі – через
шлунково-кишковий тракт.
Відтак більшість пацієнтів, які
хворіють на «дельта-коронаві-

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади провідного спеціаліста сектору культури
та туризму відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня
бакалавра, вільне володіння державною мовою,
навички роботи на комп’ютері.
Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які подають на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій
зазначається про ознайомлення заявника із
встановленими законодавством обмеженнями,
пов’язаними з прийняттям на службу в органи
місцевого самоврядування та проходженням
служби;
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рус» мають кишкові розлади у
вигляді нудоти, зниження або
втрати апетиту та болей в кишечнику», – пояснює експертка департаменту охорони здоров’я
Львівської облдержадміністрації.
Відтак через те, що цей штам
має новий шлях передачі – через шлунково-кишковий тракт,
аби вберегтись від хвороби,
медики радять носити не лише
маски, а й рукавички.
Наскільки ефективні вакцини проти «Дельта+»?
Наразі стійкість вакцин до
«Дельта плюс» ще вивчають,
але відомо, що вакцина не гарантує того, що людина не захворіє. Її мета – допомогти організму перенести захворювання
без ускладнень.
За даними BBC, дослідження
у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність
33% проти «Дельта» після
однієї дози та 88% після двох
доз. У випадку з вакциною
AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози,
але зростала до 60% після другої дози, зазначає Сonversation.
Європейське агентство з
лікарських засобів наголошує,
що дві дози вакцин, які воно затвердило, забезпечують захист
від штаму «Дельта».
Через новий штам коронавірусу «Дельта» Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а
також у закладах культури. А в
ЛОДА заявили, що чекають на
зростання захворюваності вже
за три тижні.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу
спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС)
з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік як кандидата
на посаду за формою, передбаченою Законом
України «Про запобігання корупції»;
6) копія документа, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4
(адмінприміщення селищної ради).
Телефон для довідок: (03269)3-41-18.

МОЖУТЬ
ВИНИКНУТИ
НЕЗРУЧНОСТІ
У неділю, 18 липня, на відрізку
автомагістралі Н-13 (Львів Ужгород), зокрема на ділянці від
Старого Самбора до Ужоцького перевалу, будуть проходити
змагання з велоспорту «Gran
Fondo Ukraine 2021». На відрізку
Старий Самбір-Турка з 10.45
год. до 16.00 год. рух транспорту буде обмежений, а на відрізку
Турка-Ужок – з 12.00 год. до 15.00
год. рух транспорту буде повністю перекритий. Про це
інформує Турківська міська
рада.
Для того, щоб не довелося автолюбителям простоювати на вищеназваних ділянках дороги, варто заздалегідь спланувати поїздку
або ж відмовитися від неї взагалі.
На цю інформацію потрібно
зважати й тим, хто має намір поїхати в с. Ільник на свято борщу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане на ім’я
Назарія Івановича Шипка, вважати недійсним.
Втрачені статут і свідоцтво про
реєстрацію церкви Преображення Господнього с. Риків,
вважати недійсними.
Втрачене посвідчення АА
№479271, видане 22.02.2017 р.
на ім’я Михайла Михайловича
Харищака, вважати недійсним.
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 050-341-4557, 067-54162-24.
Втрачені статут і свідоцтво про
реєстрацію церкви Петра і Павла с. Межигір’я, вважати недійсними.

Втрачений державний акт на
право власності на земельну
ділянку (кадастровий номер
4625586900:02:000:0091) серія
ЯЕ
№568044,
виданий
22.10.2009 р. на ім’я Миколи
Федоровича Гивлюда, вважати недійсним.
Продається житловий будинок у с. Розлуч. Поруч з будинком знаходиться земельна
ділянка. Будинок дерев’яний,
пічне опалення, 3 кімнати, веранда. Фруктовий сад, хороші
сусіди. Колодязь відсутній. Хороша транспортна розв’язка, є
джерела мінеральних вод. Чудова природа, ліс, гриби. Тел.:
0976551061.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Сянківської гімназії висловлює щире
співчуття колишній вчительці Марії Федорівні Дуркот з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка – Юрія.
Колектив Турківської філії ЛОЦЗ висловлює щире співчуття фахівцю центру зайнятості Орині Іванівні Шалабавці з приводу великого горя – передчасної смерті сина – Руслана.
Ветеринарна служба Турківщини висловлює щире співчуття діловоду лікарні ветмедицини Лесі Ігорівні Шалабавці з приводу великого горя – передчасної смерті чоловіка – Руслана.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття заступнику директора з господарської частини Івану Миколайовичу Гошівському з приводу тяжкої втрати
– смерті батька.
Педколектив Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття вчительці математики Аллі Омелянівні Лехновській з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.
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